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TAALBELIED BY GEMEENTEN 
In tuskenstän 

Een vervolgonderzoek naar het Friese taal- en cultuurbeleid van gemeenten 

in Fryslan . 

Berie-rapport 25 

Mear ynformaasje oer de advizen fan it Berie foar it Frysk is te finen yn de twa

jierlikse ferslaggen. Yn it ramt fan de wurksumheden fan it Berie foar it Frysk 

kom me foarstudzjes en eftergrûnstudzjes ta stan, dy't publisearre wurde yn de rige 

Berie-rapporten. Yn dy rige binne oant no ta de folgjende rapporten ferskynd : 

1. Lykberjochtiging en it Frysk (1987) 

Momintopname fan in ûnfolsleine rjochtssteat. Mei dêryn opnommen: 

In oersjoch fan wetjouwing, jurisprudinsje en literatuer oer it Frysk. 

2. De kleine talen van Europa (1989) 

Verslag van een symposium gehouden op 18 november 1988. 

3. J. Ytsma, Migraasje en taalferhäldingen (1989) 

Undersyk nei de effekten fan migraasje op taalferhaldingen yn de gemeente 

Wûnseradiel. 

4. Autochtone Taalminderheden (1990) 

Juridische en bestuurlijke verkenning . Verslag van een studiedag op 

17 november 1989. 

5. G.H. Wassink, Tussen Friese wensen en Nederlandse wetten (1991) 

Een politicologisch onderzoek naar de randvoorwaarden voor het 

overheidsbeleid inzake het Fries in het voortgezet onderwijs. 

6. E. Kuipers, P.P. van der Plaats, S.c. Pen, W. Walstra, J.K. IJkema, Fries 

of Frysk? (1993). 

Een vooronderzoek naar het gebruik van Fries in het schriftelijk bestuurlijk 

verkeer. 

7. H. Hoog, Om reden fan sûnens (1993). 

Een onderzoek naar het gebruik van het Fries en naar de houding ten opzichte 

van de Friese taal in ziekenhuizen in Friesland. 

8. H.C. Faber, Sizzen en Dwaan (1995). 

Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het taalbeleid bij acht 

gemeenten in Fryslan. 



9. Report/Ferslach - Conference/Forum - Konferinsje (1995). 
Economic Development in rural areas in interaction with Minority Languages/ 
Ekonomyske ûntjouwing yn plattelansgebieten yn relaasje ta minderheidsta
len, international conference 11 -14 October 1995/Ynternasjonale konferinsje 
11-14 oktober 1995. 

10. R.H. Veenbaas, De Utnoeging (1996) 

Foarûndersyk nei jongereinwurk en taalbelied. 

11 . Berie foar it Frysk, Rapportaazje fan de wurksumheden oer de jierren 
1992-1996 (1997). 

12. Kearnwurkgroep Frysk. It Frysk de mjitte nommen (1997). 

Bydrage ta de fierdere ymplemintaasje fan it twatalich ûnderwiis yn it Frysk 
troch de nije Bestjoersöfspraak Fryske taal en kultuer. 

13. H. Walsweer. Fries in authentieke akten (1998). 

Vooronderzoek ten behoeve van de Werkgroep authentieke akten. 

14. Meïinoar thûs yn Fryslän/Je thuisvoelen in Fryslan (1999). 
Ferslach fan in stûdzjemiddei oer nij-ynkommers en de twataligens fan 
de provinsje Fryslan op 19 maart 1999. 

15. A.P. van Langevelde. Bilingualism and Regional Economie Development (1999). 
A Dooyeweerdian Case Study of Fryslan. Proefschrift Rijksuniversiteit 
Groningen. 

16. Berie foar it Frysk. Rapportaazje fan de wurksumheden oer de jierren 1997 en 
1998 (1999). 

17. Bestjoere en foarûtsjen (2000). 
Een inventarisatie van het Friese taal - en cultuurbeleid van gemeenten in 
Fryslan. in learûndersyk troch twaddejiers studinten fan de Thorbecke 
Academie (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden). 

18. Oan de slach (2001). 

Utwurking fan de konferinsje oer it Fryske taal- en kultuerbelied fan gemeen
ten yn Fryslan, op 12 oktober 2000 yn 'Landgoed Oranjewoud' . 

19. Wa't skriuwt, bliuwt (2002). 
Ferslach fan de stûdzjemiddei 'Skriftlik Frysk by oerheid en notariaat', 
op 12 oktober 2001 yn 'Landgoed Oranjewoud'. 

20. Berie foar it Frysk. Rapportaazje fan wurksumheden oer de jierren 1999-2001. 
(2002) 
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21 . Twataligens en Regionale Ekonomyske Untjouwingl Tweetaligheid en 

Regionale Economische Ontwikkelingl Bilingualism and Regional Economic 
Development (2002), basearre op de dissertaasje 'Bilingualism and Regional 
Economie Development, a Dooyeweerdian Case Study of Fryslän' fan A.P. van 
Langevelde (Berie-rapport 15). 

22. E. de Vries en D.M.B. Krol: Taalpraktyk en Taalbelied by Gemeenten (2003). 
Undersyk nei de taal fan houlikstaspraken yn Fryslän tusken 1997 en 2001; 
Steat fan taalplenning by gemeenten. 

23. E. de Vries, Frysk taalgebrûk yn famyljeberjochten en advertinsjes 1932-2002. 
(2003) 

24. Berie foar it Frysk, Rapportaazje fan de wurksumheden oer de jierren 2002-
2004. (2005) 



GEARSTALLING FAN IT BERIE FOAR IT FRYSK 
(per 1 jannewaris 2005) 

Foarsitter: 

Lid DB: 

Leden: 

Waarnimmer: 

prof. dr. D. Gorter, heechlearaar Universiteit fan Amsterdam, 
ûndersiker Fryske Akademy 

mefr. A. Piebenga, ald-dosint HBO-MW, Noordelijke Hogeschool 

Leeuwarden 

M. Kamminga, aid-rektor skoallemienskip De Delta, Ljouwert 

mr. P.J .M . van den Bergh, riedshear by it Gerjochtshöf yn Ljouwert 

mefr. A. van der Hoek, aid-lid Twadde Keamer 

D. Hoekstra, gemeentesiktaris gemeente Wymbritseradiel 

H.W. Klarenbeek, senior adviseur kommunikaasje gemeente Ljouwert 

mefr. M .E. Lazonder, riejouwer ynternasjonale hannel Keamer fan 
Keaphannel yn Ljouwert 

dr. W.J. Meester, wittenskiplik meiwurker Rijksuniversiteit Groningen 

R. Tolsma, adjunkt-direkteur Omrop Fryslan en lid fan it DB fan de 
Ned. Kommisje fan it Europeesk Buro fan Lytse Talen (EBLT) 

drs. Y.M. Ypma, ald-direksjelid GAK 

J.S. Oudeboon, ynspekteur fan it basisûnderwiis 

Buro fan it Berie foar it Frysk 

Stêfmeiwurkers mefr. G.J. Jellema 
mefr. M . Kuitert 
dr. A.M .J. Riemersma 

Buro-siktaresse mefr. N. de Vries 

Postadres: Postbus 20120 
NL-8900 HM Ljouwert 
Tillefoan : 058-2925878 
Faks : 058-2925124 
E-post : berie@fryslan.nl 

Ynternet : www.berie.nl 

5 



6 



Inhoud 

Foaropwurd .. . ............ . ..... ... . . .... . ... ... ..... . . . . ... ... . . . 9 

Voorwoord ... . ....... . . . ........ ... . . ... . .. . . . . . ... . ... . ... . . . . . . 13 

Preface .. .... . .. ... .. .. . .. . ... ... . . . . . . . . . . .... .. . .. . . . .. .. . . . ... 17 

A lgemene conclusie ... . . . . ... . . .. ....... . ... ... .. . . ... . . . . . . . . . . . .. 21 
1. Inleiding .. . .... .. .......... . . .... .. . . . . .. .. ..... . ........ .. 23 

1.1 Aanleiding en reden van het onderzoek . .. ..... . ... . . . . . .. . . . . ... 23 
1.2 Doelstelling ..... . .. . .... .... . . ...... .. . . ... . .. .. . . .. .. .... . . 23 

1.3 Vraagstelling .... .. ...... .. . . .. ... .... ... ............. . . . .... 23 

1.4 Onderzoekstype ...... . ... . . . . ... .. .... .. .. ... ...... .. ..... .. 23 

1.5 Dataverzameling ! Respons . . . ... ... .. ... . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . ... 24 

1.6 Leeswijzer .... .. ... . .. .. .. . . . . ... . .. . . . . . .. . . .... . ... . .. . ... 25 

2. Resultaten ... . . ..... ............. . ... . . . . .... .. . . . . . .. . ..... 27 

2.1 Nieuw Beleid . ... . .. . . . ... ... . .... . ... . . ... . . . .. . . . .......... 27 

2.1.1 Resultaten .. .. ... . .. . ...... ... ...... . . .. . . ..... . . ... ........ 27 

2.1 .2 Conclusie .. .. . .. ... . . . . .. . . . ..... .. .. ..... . . ...... ...... .... 29 

2.2 Onderwijs ......... .. . . ... . . . . . . .. . ... . . . . . . ..... ... . ... ... .30 

2.2.1 Resultaten voorschoolse periode .... .. ... . . . . . ...... .. .. .. . . . . . .30 

2.2.2 Resultaten primair onderwijs . ......... . . .... .. . . . . ....... . . ... .31 

2.2.3 Resultaten voortgezet onderwijs .. . ...... . . . ......... . ... . . . ... .32 

2.2.4 Resultaten volwassenenonderwijs . . ...... . .. .. ..... . . .. .. . . . . .. .32 

2.2.5 Conclusie .. . .. . . . . . .... .. . .......... . . . .. . .. . . . . . . . ... . .. . . .33 
2.3 Bestuur . ... ... .... .. . . .. . ... ....... ... ... .. . . ..... . . .. ... . .34 

2.3.1 Resultaten ..... . ......... .. . . ...... ... . . .. . . . .. . . .. . . . . . ... .34 

2.3.2 Conclusie ...... ... . . ... . ... . .. . ... . .. . . . ... . . . ... . ... . . ..... 36 

2.4 Cultuur .... . . . . . . ... . . .... ... . . ... .. ............. . .... . ... .37 

2.4.1 Resultaten .. . . . ..... . . . . . . .. .. . ..... . .... .. ..... . .. .. . . .... .37 
2.4.2 Conclusie . .... . . . .. . ..... ... . ... . . ... . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .38 

2.5 Media .. . ... .... . . . .... . ..... . ... . . . . . . .. ......... .. ..... . .39 

2.5.1 Resultaten . ... . . . .. . ..... .. .......... . . ... . . ... . . .. . .. . . ... .39 

2.5.2 Conclusie ..... ... .. . ... . ... . . . ........ .. .. . .... . . . .. . . . .... .39 

2.6 Sociaal-cultureel werk . ...... . .. . ... . . .. ... .. ...... . . . . . ...... .40 
2.6.1 Resultaten . . ..... . ... . ............ . .... . . . .. .... . . . . . . . . . .. AD 

2.6.2 Conclusie .. .. .. . . .. ... . ..... . ...... . .... .. . ............. .. . AD 

2.7 Gezondheidszorg ....... .... .. . . . ....... . . ... . .. . . . ... . . . .. . 041 

2.7.1 Resultaten . ........ . ..... . .. .. . . ...... .... . ...... .. . .. . . ... 041 

2.7.3 Conclusie .. . . . .. .. . . .......... . ... . ....... .... .. . . .. .. . . . ... 41 

2.8 Actief! Semi-actief! Passief Beleid . ... . . . ... .... ... .. . ... . . . .. . . .. 42 
2.8.1 Resu ltaten ................ .... . . ..... ...... ... .. . .. . .. . . ... 042 

2.9 Bildts en Stellingwerfs . . ..... . .......... . . .. . . . .. ... ... ... .... 44 

7 



3 Rondetafelgesprekken .. . . ... . . .... . . . ... . . . . . . . . .. . ..... . . ... 47 

Literatuurl ijst . .. ... .. . .. .. . ..... ... .. ... . ... . .. . . . ... . . . ... .49 

Bijlagen . ... .. . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . .. ... . .. . . . . . ... .. .. . . .. 51 
1 Enquête ... . . . . .. ... .. . . ........ .. . .... ... . ... . .... . . . ... . 51 

2 Respons gemeenten .. . . . ........ . . . . ... . . .. .. . . . . . ... . . .. ... 67 

3 Tabellen . . . . .. . . .... . . . .. . . ... .. .. . .. . . . .. ... . . .... .. . .. .. 69 
4 Indel ing gemeenten .. . .. . ... . .. .. .. .. . .. . . . ... . . ... . . . . . .. .. 85 

5 Uitwerking rondetafelgesprekken . . .. . . .. ... . . . .... .. . . .. . ..... 89 

6 Uitvoerders onderzoek . .. . . . . .. . . . . ... . . .. ... . . . . .. . . . . . . . .. 96 

8 



Foaropwurd 

Dit is it twadde rapport fan it Berie foar it Frysk mei de delslach fan in ûndersyk 
nei it feitl ike taalbelied fan de gemeenten yn Fryslan. Yn 2000 hawwe studinten 
fan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Thorbecke Academie, yn opdracht 
fan it Berie in enkête dien ûnder de 27 gemeenten op de fêstewal fan Fryslan . It 
risseltaat dêrfan is publisearre as Berie-rapport nr. 17, 'Bestjoere en foarutsjen' 
(2000). Dat ûndersyk is no werhelle troch, op 'e nij, studinten fan de Thorbecke 
Academie; sy hawwe ûnder lieding fan mefr. M. Domenie oan de gemeenten op 
de fêstewal deselde fragelist (in bytsje oanpast) tastjoerd en de antwurden op dy 
fragelist ferarbeide. Mefr. Domenie seis hat yn trije petearen mei in tal gemeenten 
kwalitative gegevens oer it taalbelied fan de gemeenten byelkoar brocht. 
Dy kwalitative gegevens binne ek yn dit rapport opnommen. 

As men dit Berie-rapport begjint te lêzen sûnder fergeliking mei it eardere rapport 
ut 2000, is de earste yndruk, dat it eksplisite taalbelied fan de gemeenten yn 
Fryslan noch altyd net safolle om 'e hakken hat. De measte antwurden komme ut 
op in net sa hiele aktyf belied fan de gemeenten. De persintaazjes falie jin gauris 
öf en it liket bytiden wol, dat der net folie aktiviteiten op priemmen set wurde om 
it feitlike taalbel ied fan de gemeenten aktiver en eksplisiter te krijen. Dêrby moat 
fansels opmurken wurde dat dit ûndersyk in trochsnee jout; fan gemeenten dy't 
alhiel gjin belied hawwe oant gemeenten dy't aardich op gong binne. 

By sekuer lêzen en fergelykjen fan de antwurden en fan de tabellen yn de beide 
Berie-rapporten kom me der Iykwols dochs in oantal beliedsûnderwerpen nei foaren 

dy't wol foarutgong sjen litte yn eksplisyt taalbelied. 
Op it mêd fan it ûnderwiis binne yn 2005 aardich mear gemeenten as yn 2000 
aktyf oangeande de foarskoalske perioade, benam men yn de foarm fan stipe oan 
it Tomke-projekt en dêrmei by it stimulearjen fan it brûken fan it Frysk by boart
sjen, foarlêzen, sjongen. Omtinken foar Frysk en twa- of meartaligens as kwaliteits
merk by it ferlienen fan de fergunning oan foarskoalske foarsjennings is dêrby sa 
goed as net ûntwikkele. Gjin niget, de Wet Kinderopvang (2005) is noch mar krekt 

yn wurking kommen; it kostet noch eefkes tiid foardat alle gemeenten har eigen 
rol yn dizze kwestje hielendal eigen makke hawwe. 
By it basisûnderwiis fiere no mear gemeenten (26% tsjinoer 12% yn 2000) aktyf 
belied oangeande it Frysk as fak en fiertaal en wurdt ek aktiver belied fierd oan
geande de kontrakten mei de ûnderwiisbegeliedingstsjinst Cedin. Dêrtsjinoer fiere 
de gemeenten minder aktyf belied as it giet om it stellen fan funksje-easken oan

geande de behearsking fan it Frysk troch de learkrêften of it besit fan it foech 
Frysk. Der is ek minder eksplisyt omtinken foar de besteging fan de jilden foar de 
materiële stipe ('Londo-j i ld'), nammentlik 58% tsjinoer 74% yn 2000. 

Wat it eigen belied en gedrach fan de gemeenten seis oangiet, is te melden, dat 
no mear gemeenten dy't oan de enkête meidien hawwe in taaloardering hawwe 

(nammentlik 10 tsjinoer 5 yn 2000) en dat bewuster öfspraken makke binne oer it 
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brûken fan it Frysk of de streektaal yn de gearkomsten fan de gemeenteried, de 
taal fan wurklisten en riedsstikken. It binne gjin grutte sprongen foarut, mar ek 
net efterut en it betsjut, dat no yn mear gemeenten bewust neitocht wurdt oer 
eigen taalgedrach en taalkar. Der binne gjin grutte ferskillen oan te jaan oangeande 
it personielsbelied: mar 10% fan de gemeenten ferwachtet fan it personiel 
njonken passive behearsking (ferstean of ferstean én lêze: 90%) ek aktyf Frysk 
taalgebrûk. Neffens dit ûndersyk liket it tal gemeenten dêr't yntern öfspraken 
makke binne oer de taalkar oan de tillefoan en achter de baly seis tebekrûn, fan 
67% nei 41 %. Dat kin komme omdat de öfspraken in tal jierren ferlyn makke 

binne en ûnderwilens op 'e eftergrûn rekke. 
Posityf is, dat yn de foarljochting oan de boargers, benammen oan de nije ynwen
ners fan de gemeente, omtinken jûn wurdt oan it Frysk en oan de meartalige 
situaasje fan de provinsje, bygelyks yn it wolkomstpakketsje. Guon gemeenten litte 
de nije ynwenners yn de kunde komme mei de Fryske kultuer troch in frijkaartsje 

foar it toanielselskip Tryater. 
Dat omtinken blykt ek yn de toeristyske sektor, bygelyks by kulturele fyts- en 
kuierrûtes. Dy drage by oan de sichtberens fan it Frysk yn it länskip. Ut it ûnder
syk docht fierder bliken dat gemeenten it Frysk resp. de streektaal mear behelje by 
harren belied yn de sektoaren rekreaasje en toerisme. 
Ek yn de soarchsektor, de fersoargingstehuzen en de thussoarch wurdt stadichoan 
wat mear bewust omtinken jûn oan de eigen taal fan de klanten. Yn dy sektor is 
Iykwols noch wol wurk foar in stjoergroep 'Soarch' om neist de äldereinsoarch ek 
omtinken te jaan oan en belied te ûntwikkeljen foar de sektoaren dy't har dwaande 

hälde mei de earste libbensfaze Iykas de konsultaasjeburo's en de jeugdsoarch. 

It Berie foar it Frysk hat yndertiid de foarstap nommen ta it ûntwikkeljen fan it 
menu-systeem foar de gemeenten neffens it foarbyld fan it menu-systeem fan it 
Europeesk Hänfest foar regionale of minderheidstalen. Dêrby hie en hat it Berie 
trije doelen foar eagen: 
- foar de gemeenten seis it ynsjoch grutter meitsje oangeande it feitlik fierde 

belied; 
- foar de gemeenten seis de gearhing tusken de ûnderskate ûnderdielen fan it 

taal- en kultuerbelied dudliker yn kaart bringe; 
- it ynsjoch grutter meitsje yn de gearhing tusken gemeentlik taalbelied en it taal

belied fan de provinsje Fryslän en dat fan de ryksoerheid . 

It taalbelied fan de provinsje en fan de ryksoerheid is foar in wichtich part fêstlein 

yn de Bestjoersöfspraak Fryske taal en kultuer 2001-2010. Dy Bestjoersöfspraak is 
ek opset neffens it menu-systeem fan it Europeesk Hänfest foar regionale of 
minderheidstalen. Yn de twatalige publikaasje 'Hänrikking foar gemeenten yn 
Fryslän/Handreiking voor gemeenten in Fryslän' fan it ministearje fan Binnenlänske 
Saken en Keninkryksrelaasjes oer it taalbelied fan de gemeenten (2004) is dy oan
pak neffens it menu-systeem utwurke. Dêrtroch is it goed nei te gean wat it belied 

is fan de trije ferantwurdlike oerheden op de ûnderskate mêden fan bygelyks 
ûnderwiis, kultuer en it sosjale libben. Taalbelied is altyd maatwurk, mar leafst wol 



yn gearhing mei oare aspekten én op grûn fan in mearomfiemjende fizy op it 
funksjonearjen fan de taal en meartaligens as faktor fan sosjale bining en sosjale 
duorsumens yn us provinsje. Yn de taalnota fan de provinsje 'Ta rjocht kom me: It 
fanselssprekkend plak fan it Frysk' binne de ambysjes en plannen foar de jierren 
2003-2007 formulearre, ek foar de gemeenten yn Fryslan. Dat belied wurdt no 
aktyf oan wurke troch de stjoergroep 'Gemeenten' en it 5tipepunt fan de Afûk. As 
it 8erie oer fjouwer jier wer in monitor-ûndersyk utfiere lit nei it taalbelied fan de 
gemeenten, kinne de resultaten fan dat belied yn kaart brocht wurde. Yn dit 
8erie-rapport wurdt de tuskenstan werjûn fan dat belied yn ûntwikkeling. 

Prof. dr. D. Gorter, 
foarsitter. 
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Voorwoord 

Dit is het tweede rapport van het Berie foar it Frysk met de uitslag van het onder

zoek naar het feitelijke taalbeleid van de gemeenten in Fryslán. In 2000 hebben 

studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Thorbecke Academie, in 

opdracht van het Berie een enquête gehouden onder 27 gemeenten op de vaste 

wal van Fryslán. Het resultaat is gepubliceerd als Berie-rapport nr. 17, 'Bestjoere en 

foarutsjen '(2000). Dat onderzoek is herhaald door opnieuw studenten van de 

Thorbecke Academie; ze hebben onder leiding van mevrouw M. Domenie aan 

gemeenten op de vaste wal dezelfde vragenlijst (met een kleine aanpassing) 

toegezonden en de antwoorden op die vragenlijst verwerkt. Mevrouw Domenie 

zelf heeft in drie gesprekken met een aantal gemeenten kwalitatieve gegevens 

over het taalbeleid van de gemeenten bij elkaar gebracht. Die kwalitatieve 

gegevens zijn ook in dit rapport opgenomen. 

Als men dit Berie-rapport begint te lezen zonder te vergelijken met het eerdere 

rapport uit 2000, is de eerste indruk, dat het expliciete taalbeleid van de gemeenten 

in Fryslán nog altijd niet veel te betekenen heeft. De meeste antwoorden laten 

een niet zo heel actief beleid van de gemeenten zien. De percentages vallen nogal 
eens tegen en het lijkt soms wel of er niet zoveel activiteiten worden ontplooid 

om het feitelijke taalbeleid van de gemeenten actiever en explicieter te krijgen . 
Daarbij moet worden opgemerkt dat dit onderzoek een doorsnee geeft; van ge

meenten die helemaal geen beleid hebben tot gemeenten die aardig op gang zijn. 

Bij nauwkeurig lezen en vergelijken van de antwoorden en de tabellen in de beide 

Berie-rapporten komen er echter toch een aantal beleidsonderwerpen naar voren 

die wel vooruitgang laten zien in expliciet taalbeleid. 

Op het gebied van onderwijs zijn in 2005 aanmerkelijk meer gemeenten dan in 

2000 actief als het gaat om de voorschoolse periode, vooral in de vorm van steun aan 

het Tomke-project en daarmee aan het stimuleren van het gebruiken van het Fries 

bij het spelen, voorlezen, zingen. Aandacht voor Fries en twee- of meertaligheid 

als kwaliteitsmerk bij het verlenen van vergunningen aan voorschoolse voorzieningen 

is daarbij zo goed als niet ontwikkeld. Niet zo verwonderlijk, de Wet Kinderopvang 

(2005) is nog maar net in werking getreden; het kost nog even tijd voordat alle 

gemeenten zich hun eigen rol in deze kwestie helemaal eigen hebben gemaakt. 

Bij het basisonderwijs voeren nu meer gemeenten (26% tegenover 12% in 2000) 

actief beleid aangaande het Fries als vak en voertaal en wordt er actiever beleid 

gevoerd met betrekking tot de contracten met de onderwijsbegeleidingsdienst 

Cedin . Daartegenover voeren de gemeenten minder actief beleid als het gaat 

om het stellen van functie-eisen aangaande de beheersing van het Fries door de 

leerkrachten of het bezit van de bevoegdheid Fries. Er is ook minder expliciet 

aandacht voor de besteding van de gelden voor de materiële steun (Londo-geld), 

namelijk 58% tegenover 74% in 2000. 
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Wat het eigen beleid en gedrag van de gemeente zelf betreft is te melden, dat nu 

meer gemeenten die aan de enquête mee hebben gedaan, een taalverordening 

hebben (namelijk 10 tegenover 5 in 2000) en dat er bewuster afspraken gemaakt 

zijn over het gebruiken van Fries of de streektaal in de gemeenteraadsvergaderingen, 

de taal van agenda's en raadsstukken. Het zijn geen grote sprongen vooruit, maar 
ook niet achteruit en het betekent dat nu in meer gemeenten bewust nagedacht 

wordt over eigen taalgedrag en taalkeuze. Er zijn geen grote verschillen aan te 

geven aangaande het personeelsbeleid: maar 10 % van de gemeenten verwacht 
van het personeel naast passieve beheersing (verstaan of verstaan én lezen: 90%) 

ook actief Fries taalgebruik. Volgens dit onderzoek lijkt het aantal gemeenten 

waar interne afspraken zijn gemaakt over de taalkeuze aan de telefoon en achter 

de balie, zelfs achteruit gegaan, van 67% naar 41 %. De oorzaak kan zijn dat die 

afspraken een aantal jaren geleden gemaakt zijn en in de loop der jaren op de 

achtergrond geraakt. 

Positief is, dat in de voorlichting aan de burgers, met name aan de nieuwe inwoners 

van de gemeenten, aandacht gegeven wordt aan het Fries en aan de meertalige 

situatie van de provincie, bijvoorbeeld in het introductie-pakketje. Sommige 

gemeenten laten de nieuwe inwoners kennis maken met de Friese cultuur door 

een vrijkaartje voor het toneelgezelschap Tryater. Die aandacht blijkt ook in de 

toeristische sector, zoals bij culturele fiets- en wandelroutes. Die dragen bij aan de 

zichtbaarheid van het Fries in het landschap. Uit het onderzoek blijkt verder dat 

gemeenten het Fries respectievelijk de streektaal meer betrekken bij hun beleid in 

de sectoren recreatie en toerisme. 

Ook in de zorgsector, de verzorgingstehuizen en de thuiszorg wordt zo langzamer

hand wat meer aandacht gegeven aan de eigen taal van de klanten. In die sector 

is echter nog wel werk voor een stuurgroep 'Zorg' om naast de ouderenzorg ook 

aandacht te geven aan en beleid te ontwikkelen voor de sectoren die zich bezig 

houden met de eerste levensfase zoals de consultatiebureaus en de jeugdzorg. 

Het Berie foar it Frysk heeft destijds de eerste stap genomen tot het ontwikkelen 
van het menu- systeem voor de gemeenten volgens het voorbeeld van het menu

systeem van het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen. Daarbij 

had en heeft het Berie drie doelen voor ogen : 

- voor de gemeenten zelf het inzicht groter maken aangaande het feitelijk gevoer

de beleid; 

- voor de gemeenten zelf de samenhang tussen de verschillende onderdelen van 

het taal- en cultuurbeleid duidelijker in kaart brengen; 

- het inzicht groter maken in de samenhang tussen gemeentelijk taalbeleid en het 

taalbeleid van de Provincie Fryslan en dat van de Rijksoverheid. 

Het taal beleid van de Provincie Fryslan en van de Rijksoverheid is voor een groot 

deel vastgelegd in de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2001-2010. Die 

bestuursafspraak is ook opgezet volgens het menu-systeem van het Europees 

Handvest voor regionale of minderheidstalen . In de tweetalige publicatie 

'Hanrikking foar Gemeenten yn Fryslan/Handreiking voor gemeenten in Fryslan' 



van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het taaIbe

leid van de gemeenten (2004) is die aanpak uitgewerkt volgens het menu-systeem. 

Daardoor is goed na te gaan wat het beleid is van de drie verantwoordelijke 

overheden op de verschillende terreinen van bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en 

het maatschappelijk leven. Taalbeleid is altijd maatwerk, maar liefst wel in 

samenhang met andere aspecten en op grond van een meeromvattende visie op 
het functioneren van de taal en de meertaligheid als factor van sociale cohesie en 

sociale duurzaamheid in onze provincie. 
In de taalnota van de provincie 'Ta rjocht komme: It fanselssprekkend plak fan it 

Frysk' zijn de ambities en plannen voor de jaren 2003-2007 geformuleerd, ook voor 

de gemeenten in Fryslan. Aan dat beleid wordt nu actief gewerkt door de stuur

groep 'Gemeenten' en het Stipepunt (steunpunt) van de Afûk. Als het Berie over 

vier jaar weer een monitoronderzoek naar het taalbeleid van de gemeenten laat 

uitvoeren, kunnen de resultaten van dat beleid in kaart worden gebracht. In dit 

Berie-rapport wordt de tussenstand weergegeven van dat beleid in ontwikkeling. 

Prof. dr. D. Gorter, 

voorzitter 
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Preface 

This is the second report of the Serie foar it Frysk with the results of a study of the 
actual language policy of the local councils in Fryslan. In the year 2000 students of 

the Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Thorbecke Academy, under the authority 

of the Serie, investigated 27 local councils on the mainland of Fryslan. The results 

are published in the report 'Sestjoere en Foarutsjen' (Serie-rapport nr. 17,2000). 

This study has been repeated in 2005 by, again, students of the Thorbecke 

Academy. Under supervision of mrs. M . Domenie, they sent the same questionnaire 

(slightly adapted) to the local councils and incorporated the answers on those 

questionnaire. Mrs Domenie herself held three interviews with a number of 

councils and collected qualitative information about their language policy. 

This qualitative information is also included in this Serie-report. 

Reading th is report without comparing it to the earlier report from 2000, the first 

impression could be that the explicit language policy of the local councils in Fryslan 

is of little importance. Most of the answers show a not so active policy of the local 

councils concerning the Frisian language. The percentages are often disappointing 

and it seems that not many actions have been undertaken in order to get the 

actual language-policy more active and explicit. It should be noticed that th is 

investigation shows an average of the local councils; ranging from having no 

language policy at all to already nicely functioning policies. 

Reading and comparing the answers and the tables of the two Serie reports, one 

can see that parts of the general policy show improvement concerning explicit 

language policy. In 2005 compared to five years earl ier in the field of education 

rather more local councils are active concerning the pre-elementary period; 
especially in the support of the Tomke-project and in connection to that the 

stimulation of the use of the Frisian language in playing, reading to children and 

singing. Special attention for Frisian and bi- or multi-linguality as a qualification in 

granting licenses to pre-elementary facilities, has not yet been developed. This is 

not that strange, since the Daycare Center Act (2005) has just become effective. 

It will take some time before all local councils have familiarized themselves with 

th is procedure. 
When it comes to elementary education more local councils pursue an active policy 

(26 to 12 percent in 2000) concerning Frisian as a subject and as a medium of 

communication. A more active policy towards contracts with educational advisory 

institutes like CEDIN has also been set up. In opposite to these developments, local 

councils less actively pursue new policy concerning a list of demands about 
mastering the Frisian language by teachers or having teaching qualifications for 

the Frisian language. Less explicit attention is given towards spending the subsidy 

for material support (Londo-money), namely 58 to 74 percent in 2000. 

Concerning their own policies and behaviour, the amount of municipalities th at 

have adopted a language statute has increased (namely from five in 2000 to ten in 
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2005). They have also more consciously committed themselves to making agree
ments about using Frisian and/or regional languages in council meetings, agenda, 
and documents. These are not giant leaps forward, but also not backward, and it 
means that more municipalities consciously think about their language behaviour 
and choice of language. Minor changes can be reported on the staffing policy of 
municipalities; only ten percent expects, in addition to passive language skilIs 
(understanding or understanding and reading: 90 percent), active language ski lis 
from the staff. According to this survey the number of municipalities that has 
made internal agreements on language choice by phone and through the service 
desk has decreased, from 67 to 41 percent. A possible explanation could be that 
the agreements, made a couple of years ago, do not receive a lot of attention. 
A positive development is that in the information service directed to the public, 
especially to new inhabitants of the municipality, the Frisian language and the 
multi-lingual situation of the province is taken into account, e.g. in official intro

duction material. Some municipalities familiarize new inhabitants with the Frisian 
culture by giving them free tickets to Tryater (the Frisian theatre company). 
This kind of extra attention given to the language can also be found in the tourist 
sector, for example in setting up cultural cycling- and walking routes. They increase 
the visibility of the Frisian language in the landscape. The survey additionally 
shows that municipalities more and more incorporate the Frisian and regional 
languages in their recreational and tourism policies. 
In healthcare, homes for the elderly, and home care the preferred language of 
clients slowly receives more conscious attention. In th is sector more work is cut out 
for a steering committee Healthcare to, apart from elderly care, focus on and 
develop new policy for sectors dealing with young children such as counselling 
centres for infants and youth care. 

After the first survey in 2000 the Berie foar it Frysk has initiated the development 
of a so-called menu system for municipalities resembling the system of the 
European Charter for Regional or Minority Languages. The Berie wanted to ach ie
ve three goals: 
- to make municipalities more aware of their factual current language policies; 
- to stimulate municipalities in clearly mapping out the links between different 

parts of their language- and cultural policies; 
- to increase the connection and coherence between municipal, provincial and 

national language policies. 

The language policy of the provincial and national government has for the most 
part been committed to paper in the Covenant Frisian Language and Culture 2001-
2010. That covenant has also been drafted according to the menu-system of the 
European Charter for Regional or Minority Languages. In the bi-lingua I (Dutchl 
Frisian) publication 'A helping hand for municipalities in Fryslan' of the Ministry of 
the Interior and Kingdom Relations on the language policy of municipalities (2004) 

this approach has been worked out. This way the policies of the three layers of 
responsible authorities in the areas of, for example, education, culture and social 



life can easily be distinguished. Language policy has to be made-to-measure, but 
always connected to other aspects and based on a broader vision on the workings 
of the language and multi-linguality as a factor of social cohesion an social 
durability in our province. 
The provincial language policy and also the ambitions and plans for the Frisian 
municipalities have been defined in the 'Nota taalbelied Provinsje Fryslan 2003-
2007. Ta rjocht komme: it fanselssprekkend plak fan it Frysk' . At th is moment this 
is worked on by the steering group 'Municipalities' and the Stipepunt Frysk 
(Support Agency Frisian) of the Afûk. The results of these ambitions, plans and 
policies will be charted when the Serie will execute another monitoring survey of 
the language policies of municipalities. The results of this survey reflect the 
scores-so-far of these policies in full development. 

Prof. dr. D. Gorter, 
chairman 
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Algemene conclusie 

Uit het onderzoek is gebleken dat het menu-systeem maar door weinig gemeenten 

actief wordt gebruikt. In vergelijking met het onderzoek van 2000 kun je zeggen 

dat er niet veel veranderd is op het gebied van het beleid t .a.v. de verschillende 
aspecten van taalbeleid zoals onderwijs, cultuur, media, welzijn. Na het vorige 

onderzoek bebben het Berie foar it Frysk en het Stipepunt Frysk van de Afûk het 

menu-systeem ontwikkeld en naar de verschillende gemeenten verzonden. Enkele 

gemeenten hebben actief gebruik gemaakt van het menu-systeem om beleid te 

ontwikkelen of te veranderen. De nadruk lag daarbij op beleid ten aanzien van de 

eigen gemeentelijke organisatie zoals personeelsbeleid, intern beleid, externe 

communicatie en voorlichting en op cultuurbeleid. Het menu-systeem wordt 

voornamelijk als inspiratiebron gebruikt: wat hebben we al en wat zouden we nog 

kunnen ontwikkelen? 

De conclusie op het terrein van onderwijs is, dat er weinig beleid blijkt te zijn ten 

aanzien van de Friese taal en cultuur. Door veel gemeenten wordt er geen beleid 

gevoerd of er is sprake van passief beleid. Alleen het Fryske Tomke-project is door 

veel gemeenten wel gebruikt. Dit project heeft betrekking op de voorschoolse 

periode. De doelstellingen van het gebruik van het Fries op scholen worden niet 

gehaald. Er is behoefte aan projecten zoals het Fryske Tomke-project, maar dan 

voor kinderen in de basisschool-leeftijd. Ook andere vormen van advisering om het 

gebruik van het Fries op scholen te stimuleren, zijn wenselijk . 

Op het gebied van het (gemeentelijk) bestuur zijn de gemeenten duidelijk 

geïnformeerd over het Fries. De regels zijn duidelijk, echter de uitvoering is nogal 

wisselend. Er kan ook onduidelijkheid zijn in het uitvoerende beleid. De gemeente 

als werkgever verwacht vaak wel dat medewerkers Fries kunnen spreken aan de 

telefoon maar daar zijn dan in veel gevallen geen afspraken over gemaakt. 
De stukken voor de gemeenteraden worden hoofdzakelijk in het Nederlands 

aangeleverd. Wij kunnen zeggen dat er in de Friese gemeenten wel stukjes beleid 

aanwezig zijn bij bestuur, maar geen totaalbeleid. Uit de interviews die na de 

enquête gehouden zijn, blijkt dat dit niet geldt voor gemeenten met een actief 
taalbeleid. Zij stimuleren sterk het gebruik van het Fries op het gemeentehuis, 

zowel in gesproken woord als in geschrift. Dit wordt ook erg belangrijk gevonden. 

Er is op het gebied van cultuur geen sprake van een eenduidig beleid van gemeen

ten, elke gemeente heeft zijn eigen beleid. Er blijkt uit het onderzoek dat weinig 

culturele instellingen kunnen rekenen op steun van de gemeenten. Er zijn weinig 
activiteiten ter stimulering van het Fries binnen het culturele beleid. Vaak is er 

hierbij sprake van te weinig financiële middelen. Cultuur wordt wel gezien als 

middel om het Fries in stand te houden, via bijvoorbeeld een stadsdichter of 

Friestal ig theater. 

21 



22 

Er is eveneens weinig actie ter stimulering van Fries of streektaal in het media
beleid. Opvallend is dat het Fries wel veel wordt gebruikt in de media. 

De conclusie bij Fries of streektaal in het sociaal-cultureel werk is, dat er slechts 
twee gemeenten een actief beleid hebben op dit gebied, te weten: Leeuwarden 
en Ooststellingwerf. Er zijn twee gemeenten met een semi-actief beleid, de overige 
zeventien gemeenten hebben allemaal een passief beleid. 

De conclusie op het gebied van gezondheidszorg is, dat alleen de gemeente 
Dongeradeel een actief taalbeleid heeft, de andere twintig gemeenten die deze 
vraag hebben ingevuld, hebben allemaal een passief taalbeleid. 

Als algemene conclusie kan worden geconstateerd dat in een aantal gemeenten 
een beleid aanwezig is ten aanzien van de Friese taal en cultuur. Dit zijn 
Wymbritseradiel, Ferwerderadiel, Dongeradeel, Leeuwarden en Ooststellingwerf. 
In deze gemeenten is een duidelijk Fries beleid . In de overige gemeenten is geen 
duidelijk beleid. Er zijn wel delen van beleid, zoals ook bij het onderdeel Bestuur 
wordt aangegeven. Ook wordt beleid soms niet doorgevoerd of niet structureel 
gebruikt. AI deze kleine stukjes beleid zijn niet samengevoegd in een totaal beleid. 

We kunnen een onderscheid maken tussen Fries en streektaal. Voor de streektaal is 
eigenlijk geen beleid aanwezig, hoewel de taal wel regelmatig gehanteerd wordt 
in de verschillende gemeentelijke instanties in de desbetreffende gemeenten. 

De ontwikkeling van het Friese taal- en cultuurbeleid is ten opzichte van 2000 

weinig veranderd. Het menusysteem, ontwikkeld na het onderzoek uit 2000, is 
wel door bijna de helft van de gemeenten gebruikt, maar dat heeft niet geleid tot 
wijzigingen in het taalbeleid. 

Aspecten die de ontwikkeling en uitvoering van het Friese taalbeleid hebben 
beïnvloed, zijn, naast beleidsplannen, ontwikkelingen voortgekomen uit ambtelijke 
initiatieven, gedragscodes van B en W en toezeggingen aan de gemeenteraad. 

Gemeenten met een actief taalbeleid hebben het gevoel dat het Fries wel weer 
aan populariteit toeneemt. Tweetaligheid op het gemeentehuis is voor bijna geen 
enkele medewerker meer een probleem, het gebruik van het Fries wordt weer 
leuk gevonden, ook door mensen van buiten Fryslan. Friese verenigingen zoals 
het Historisch Centrum Leeuwarden groeien sterk. 



1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en reden van het onderzoek 

Vi j f jaar geleden hebben studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 

(NHL) in opdracht van het Berie foar it Frysk een onderzoek gedaan naar het 

gemeentelijk beleid voor de Friese taal en cultuur resp. de streektaa l en -cultuur. 

Naar aanleiding van dat onderzoek uit 2000 heeft het Berie foar it Frysk het rapport 
'Bestjoere en foarutsjen . Een inventarisatie van het Friese taal- en cultuurbeleid 

van gemeenten in Fryslän' uitgebracht. Het bleek dat de verschillende gemeenten 

een zeer wisselend beleid toepassen. 
Het is nu vijf jaar later en het Berie foar it Frysk heeft het initiatief genomen tot 

een vervolg-onderzoek naar de huidige situatie wat betreft het gemeentelijk beleid 

t .a.v. de Friese taal en cultuur resp. streektaal en -cultuur. In 2005 zijn er wederom 

studenten van de NHL, Thorbecke Academie, benaderd om te onderzoeken hoe 

het huidige Friese taal- en cultuurbeleid er in de verschillende gemeenten uitziet. 

Ook is gekeken naar de invloed van het destijds opgestelde 'menu-systeem'. Dat is 

opgezet als hulpmiddel voor de gemeenten bij het formuleren van een integraal 

taalbeleid. Het systeem is gebaseerd op de indeling van het Europees Handvest 

voor Regionale of Minderheidstalen. 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek was het verkrijgen van een overzicht van de 

stand van zaken bij het Friese taal- en cultuurbeleid in zevenentwintig gemeenten 
op de vaste wal in Fryslän (Fries en/of streektaal) . Het overzicht biedt inzicht in 

beleidsinspanning (beleidsplannen, rapporten, nota's), activite iten en projecten die 

naar aanleiding van het onderzoek uit 2000 eventueel zijn veranderd. 

1.3 Vraagstelling 

De vraagstelling is in vier vragen opgesplitst. Hieronder zijn de vragen geformuleerd. 
1. Hoe ziet het huidige taal- cultuurbeleid per gemeente in de provincie Fryslän 

eruit op het gebied van onderwijs, bestuur, cultuur, media, sociaal-cultureel 

werk en gezondheidszorg? 

2. Hoe heeft het taalbeleid zich ontwikkeld na de uitkomsten van het onderzoek 

van 2000 en hoe komt dit terug in de praktijk? 
3. Wat is er na het onderzoek van 2000 gebeurd in het taalbeleid, heeft het 

resultaat van het onderzoek invloed gehad op het eventueel vernieuwde beleid 

en is het menusysteem gebruikt? 

4. Welke overige aspecten hebben invloed gehad op de ontwikkeling en uitvoering 

van het Friese taalbeleid? 

1.4 Onderzoekstype 
Dit onderzoek is exploratief. W ij geven antwoorden op de onderzoeksvragen die 

hierboven zijn geformuleerd. We onderzoeken of er samenhang en/of verschil 

bestaat tussen de gemeenten wat betreft het vaststellen en uitvoeren van het 

taal- en cultuurbeleid. 
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Aan de hand van het kwantitatieve onderzoek bij gemeenten heeft mevr. 
M . Domenie van het onderzoeksbureau van de NHL een kwalitatief onderzoek uit
gevoerd in de vorm van gesprekken met enkele groepen wethouders, portefeuille
houders taal- en cultuurbeleid. Doel van dat onderzoek is o.a. het achterhalen van 
verklaringen voor de resultaten van het kwantitatieve deel. 

1.5 Dataverzameling I Respons 
Kwantitatief 

We hebben via enquêteformulieren, bijgevoegd in bijlage 1, gegevens verzameld 
bij de gemeenten. Het onderzoek is in de eerste helft van 2005 uitgevoerd in de 
vorm van een schriftelijke enquête die door de gemeenten ingevuld is. In week 10 
zijn de enquêtes verstuurd en vervolgens is er in week 12 een belronde gehouden 
om de gemeenten die niets hadden teruggestuurd, te verzoeken dat alsnog te 

doen. We hebben na die eerste bel ronde twee weken lang gewacht en nog een 
tussentijdse bel ronde ingelast. Uiteindelijk hebben we van tweeëntwintig van de 
zevenentwintig gemeenten een bruikbaar ingevulde enquête gekregen. Ook was 
er één enquête voor een deel ingevuld; die hebben we wel gebruikt. In totaal 
hebben we dus 23 enquêtes gebruikt voor ons onderzoek. 
Wij kunnen concluderen dat de respons vaak op zich liet wachten en dat de juiste 
personen moeilijk waren te benaderen. Achter in dit verslag kunt u de lijst met 

responsgemeenten als bijlage 2 terugvinden. 

De gemeente Opsterland stuurde het beleidsplan. Dat konden we in onze onder
zoeksmethode met door de gemeente ingevulde enquêteformulieren jammer 
genoeg niet gebruiken. De gemeente Harlingen liet duidelijk weten niet mee te 
willen werken aan het onderzoek. 

Vervolgens hebben wij de gegevens ingevoerd in het statistiek programma SPSS 10.0. 
Aan de hand van de verschillende tabellen hebben wij verschillende conclusies 
kunnen trekken. Vervolgens hebben wij deze uitkomsten samengevoegd tot een 
verslag. 

Kwalitatief 

Nadat het verslag is vastgesteld, is door het onderzoeksbureau in samenwerking 
met het Berie foar it Frysk een indeling gemaakt van de gemeenten in vier groepen. 
Deze groepen zijn: 
1. gemeenten met een verordening Fries en een actief taalbeleid; 
2. gemeenten zonder verordening Fries maar met een actief taalbeleid; 
3. gemeenten met een verordening Fries, maar zonder actief taalbeleid; 
4. gemeenten zonder verordening Fries en zonder actief taalbeleid. 

Op basis van deze definities en de gegevens uit het kwantitatieve onderzoek zijn 
de gemeenten als volgt ingedeeld: 
1. Ferwerderadiel, Menaldumadeel, Dongeradeel en Wymbritseradiel; 
2. Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Nijefurd; 



3. Leeuwarderadeel, Boarnsterhim, Skarsterlan en Wûnseradiel; 

4 . Kollumerland, Lemsterland, Franekeradeel, Smallingerland, Achtkarspelen, 

Dantumadeel en Het Bildt. 

De Stellingwerven zijn buiten beschouwing gelaten omdat het beleid zich daar 

met name op de streektaal richt . Er is getracht drie rondetafelgesprekken met 

bestuurders - portefeuillehouders taal- en cultuurbeleid - te plannen om de 

resultaten van het kwantitatieve onderzoek aan de gemeenten voor te leggen en 

achterl iggende redenen en toelichtingen te vragen. Daarvoor zijn drie gemeenten 

van groep 1 benaderd, twee gemeenten van groep 2, twee gemeenten van groep 
3 en drie gemeenten van groep 4 . De twee gemeenten u it groep 2 en 3 zij n voor 

hetzelfde rondetafelgesprek uitgenodigd. Een bijkomend voordeel van dat gesprek 

zou zijn, dat de gemeenten van elkaar te weten zouden komen wat andere 

gemeenten doen om actief beleid te ontwikkelen of juist om een verorden ing 

Fries te bewerkstelligen. 
Bij het gesprek met gemeenten uit groep 1 waren de gemeenten Ferwerderadiel, 

Dongeradeel en Wymbritseradiel vertegenwoordigd . Van groep 2/3 hadden de 

gemeenten Leeuwarden, Sneek, Boarnsterhim en Leeuwarderadeel hun medewer

king toegezegd, maar uiteindelijk waren t ijdens het gesprek alleen de gemeenten 

Leeuwarden en Sneek vertegenwoord igd. 

Het is niet gelukt vóór de deadline voor dit rapport een gesprek te voeren met 

gemeenten uit groep 4. Zij zullen nog telefonisch benaderd worden. 

1.6 Leeswijzer 

In het rapport wordt per onderwerp een toelichting gegeven. Voor de streektalen 

Bildts en Stellingwerfs zijn de onderwerpen waarop beleid gevoerd wordt, samen

gebracht in één hoofdstuk. De onderwerpen zijn de volgende: 

• Algemene conclusie 
• Inleiding (Hoofdstuk 1) 

• Resultaten (Hoofdstuk 2) 

• Nieuw beleid (Hoofdstuk 2.1) 

• Onderwijs (Hoofdstuk 2.2) 

• Bestuur (Hoofdstuk 2.3) 
• Cultuur (Hoofdstuk 2.4) 

• Media (Hoofdstuk 2.5) 
• Sociaal-cultureel werk (Hoofdstuk 2.6) 

• Gezondheidszorg (Hoofdstuk 2.7) 

• Actief/ semi-actief/ passief beleid (Hoofdstuk 2.8) 

• Bildts en Stell ingwerfs (Hoofdstuk 2.9) 

• Bijlagen 

Allereerst kunt u de algemene conclusie van dit rapport lezen. Hierin staan de 

conclusies vermeld gebaseerd op de gestelde onderzoeksvragen per onderwerp. 

In hoofdstuk 2 kunt u vervolgens de conclusies per deelonderwerp lezen. 
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In de paragrafen 2.1 tlm 2.7 komen de belangrijkste onderdelen zoals ook in de 
enquête genoemd naar voren. Deze paragrafen beginnen met conclusies die 
ingaan op de belangrijkste tabellen. 
De paragraaf sluit af met een deelconclusie. 
De belangrijkste tabellen zijn in de paragrafen opgenomen. De overige tabellen 
kunt u terug vinden in de bijlagen, zoals opgesteld in de enquête. 
In bijlage 2 worden de gemeenten ingedeeld in hoe actief ze zijn ten opzichte van 
het Friese taal- en cultuurbeleid. De gemeenten zijn in drie categorieën ingedeeld: 
actief, semi-actief en passief. 



2 Resultaten 

2.1 Nieuw Beleid 
Naar aanleiding van het onderzoek uit 2000 is gekeken of het gemeentelijk beleid 

ten aanzien van het Fries resp. de streektaal is ontwikkeld of gewijzigd. Na het 

onderzoek uit 2000 is een menu-systeem ontwikkeld. Doel daarvan was een 
hulpmiddel te zijn voor gemeenten bij het ontwikkelen van nieuw en integraal 

Fri es taal- en cult uurbeleid. In het hoofdstuk Nieuw bele id is gekeken hoe het 

menu-systeem is gebruikt door de verschillende gemeenten en of het heeft bijge

dragen aan integraa l denken. 

2.1.1 Resultaten 

Menu-systeem 
Om een goed beeld te kunnen krijgen over het gebruik van het menu-systeem is 

allereerst gekeken of de gemeenten kennis hebben genomen van het menu

systeem. Twintig gemeenten hebben op deze vraag geantwoord. Zeventien 

gemeenten laten weten kennis te hebben genomen van het menu-systeem, drie 

gemeenten hebben dat niet. 

Kennisgenomen van het menu-systeem? 

Aantal % 
ja 17 85,0 

nee 3 15,0 

Total 20 100,0 

Total 23 

Gebruik van menu-systeem na 2000 

Vervolgens is gekeken of de gemeenten ook gebruik hebben gemaakt van het 

menu-systeem. Van de vijft ien gemeenten die hebben geantwoord op de vraag of 

men gebruik heeft gemaakt van het menu-systeem, geeft bijna de helft (namelijk 

zeven gemeenten) aan dit te hebben gebruikt. De overige acht gemeenten die deze 

vraag ingevuld hebben, hebben geen gebruik gemaakt van het menu-systeem. 

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen 2000 en 2005 is er gekeken 

op welke gebieden vóór 2000 al beleid was. Bij deze vraag komt naar voren dat er 

vooral op de gebieden onderwijs, media, sociaal-cultureel werk en gezondheids

zorg bij de meeste gemeenten geen beleid was vóór 2000. Op de gebieden 

bestuur en cultuur was er bij de meeste gemeenten al beleid vóór 2000. 

Vervolgens is gevraagd of na 2000 taalbeleid is ontwikkeld of gewijzigd en of 

projecten en/of activiteiten zijn opgestart. Uit de resultaten is op te maken dat er 

vooral taalbeleid is ontwikkeld en/of gewijzigd met betrekking tot bestuur en 

cultuur. Hoewel er op dit gebied bij de meeste gemeenten al beleid was, kan de 
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conclusie worden getrokken dat dit taalbeleid is gewijzigd in vergelijking met 2000. 
Op de overige gebieden is niet veel nieuw taalbeleid ontwikkeld of gewijzigd. 

Om te kunnen zien of het menu-systeem heeft bijgedragen aan het ontwikkelen 
en/of wijzigen van het Friese-taalbeleid hebben we de vraag gesteld of het menu
systeem hierbij is gebruikt. Er kon gekozen worden uit het wel, weinig of niet 
gebruik maken van het menu-systeem. Uit deze vraag blijkt dat er niet veel 
gebruik is gemaakt van het menu-systeem. 

Is het menu systeem hierbij gebruikt? 

.. I nf'F' wF'inin 

A"nt,,1 % A"nt,,1 % A:>nt,,1 % 
voorschoolseperiode 1 16.7% 4 66,7% 1 16.7% 

primair onderwijs 1 16,7% 4 66,7% 1 16,7% 

voortgezet onderwijs 1 20,0% 3 60,0% 1 20,0% 

volwassenen onderwijs 1 33,3% 1 33.3% 1 33,3% 

intern 1 14,3% 4 57,1% 2 28,6% 

personeel 2 25,0% 5 62,5% 1 12,5% 

externe communicatie en 
voorl ichting 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% 

cultuur beleid 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% 

lokale omroep 1 50,0% 1 50.0% 

dorpskrantenlstreekbladen 1 100,0% 

sociaa l cultureel werk 1 100,0% 

gezondheidszorg 1 100,0% 

Van de gemeenten die beleid hebben ontwikkeld of aangepast, kunt u in boven
staande tabel lezen of hierbij gebruik is gemaakt van het menu-systeem, en in 
welke mate, 

Integraal denken 
Het menu-systeem heeft bij de meeste gemeenten niet bijgedragen aan integraal 
denken. Tien van de zeventien gemeenten die op deze vraag geantwoord hebben, 
geven aan dat dit nooit het geval is geweest, zes gemeenten geven aan dat het 
systeem soms heeft bijgedragen aan integraal denken en één gemeente geeft aan 
dat dit altijd het geval is geweest. 

Heeft het menu-systeem bijgedragen aan integraal denken 

Aantal % 
altijd 1 5,9 

nooit 10 58,8 

soms 6 35,3 
Total 17 100,0 



Overige aspecten 
Op de vraag of overige aspecten invloed hebben gehad op de ontwikkeling en 
uitvoering van het Friese-taalbeleid hebben 22 gemeenten antwoord gegeven. 
De gemeenten konden kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
- eigen gemeentelijke taalverordening 
- samenwerking met of voorbeelden uit andere gemeenten 
- vragen/ initiatieven van inwoners c.q . verenigingen/organisaties 
- provinciaal beleid. 
- Overige, nl. ... .. .. . 

De overige aspecten die de gemeenten aandragen zijn: 
- het beleid Stellingwerfs 
- ambtelijke initiatieven 

- vaststellen gedragscode b en w 
- toezegging aan de gemeenteraad 

2.1 .2 Conclusie 
Uit het onderzoek is gebleken dat het menu-systeem maar door weinig gemeenten 
actief wordt gebruikt. In vergelijking met het onderzoek van 2000 kun je zeggen 
dat er niet veel veranderd is op het gebied van het beleid t.a.v. de verschillende 
aspecten zoals onderwijs, cultuur, media. Na ontwikkeling en publicatie van het 
menu-systeem (o.a . in het Serie-rapport over het onderzoek uit 2000, dat ook aan 
de gemeenten is toegezonden), is er weinig gebruik gemaakt van het menu
systeem om beleid te ontwikkelen of te veranderen. Als het al gebruikt is, dan 
voornamelijk op de gebieden van personeelsbeleid, intern beleid, cultureel beleid 

en op het gebied van externe communicatie en voorl ichting. 
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2.2 Onderwijs 
We geven antwoord op de vraag: hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid per 

gemeente in de provincie Fryslan er uit op het gebied van het onderwijsbeleid dat 

de gemeente voert? Hierbij is onderscheid gemaakt tussen beleid op het gebied 
van de voorschoolse periode, het primair-, voortgezet- en volwassenenonderwijs. 

2.2.1 Resultaten voorschoolse periode 
Gebleken is dat de meeste gemeenten het Fries of tweetaligheid niet als punt van 

aandacht hebben bij het verstrekken van vergunningen op basis van de Wet 

Kinderopvang. Van de in totaal tweeëntwintig gemeenten die hebben geant

woord op deze vraag, hebben twintig met nee geantwoord. Ook zijn er voor 

de begeleid(st)ers geen kwaliteitseisen ten aanzien van Friestaligheid. Zij hoeven 

dan ook geen Fries te kunnen lezen ent of schrijven. 

Is er Fries/tweetaligheid als punt van aandacht bij 
het verstrekken van vergunningen 

Aantal % 
ja 2 9,1 
nee 20 90,9 

Tatal 22 100,0 

Het gebruik van het Fries bij peuterspeelzalen of voorschoolse opvang wordt door 

vier gemeenten gestimuleerd. Het stimuleren van gebruik van het Fries wordt bij 

deze gemeenten vooral gedaan aan de hand van voorlezen. Achttien gemeenten 
geven aan het Fries niet te stimuleren in de voorschoolse periode. 

Uit het onderzoek is gebleken dat het Fryske Tomke-project is aangeslagen bij de 

Friese gemeenten. Dit project is een Fries taalbevorderingsproject voor kinderen 

vanaf twee jaar. Van de tweeëntwintig gemeenten die op de vraag hebben geant

woord of in het voorschools onderwijs gebruikt wordt gemaakt van het Fryske 

Tomke-project hebben zestien gemeenten die vraag met ja beantwoord. De overige 

zes gemeenten hebben deze vraag met nee beantwoord. 

Wordt in het voorschools onderwijs gebruik 
gemaakt van het Fryske Tomke project? 

Aantal % 
ja 16 72,7 
nee 6 27,3 
Total 22 100,0 



2.2.2 Resultaten primair onderwijs 
Vervolgens is gekeken naar het huidige taal- en cultuurbeleid ten aanzien van 
primair onderwijs. De eerste vraag die gesteld is, is wat voor soort beleid de 
gemeente voert op het gebied van onderwijs met betrekking tot het Fries als vak 
en voertaal. Bij deze vraag kon elke gemeente aangeven een actief, passief of 
helemaal geen beleid te hanteren. Van de drieëntwintig gemeenten die geant
woord hebben, geven tien gemeenten aan geen beleid te hebben, zeven 
gemeenten geven aan een passief beleid te hebben en zes hebben een actief 
beleid . Ook Fries lesmateriaal wordt in veel gemeenten (namelijk veertien) niet 
gestimuleerd, negen gemeenten geven aan dit wel te stimuleren. 
Ook het aangaan van contracten tussen scholen en het Taalsintrum Frysk van 
Cedin wordt door veel gemeenten (namelijk zestien) niet gestimuleerd, zes 
gemeenten geven aan deze contracten wel te stimuleren . 

Stimulatie gebruik van Fries lesmateriaal? 

Aantal % 
ja 9 39,1 

nee 14 60,9 

Total 23 100,0 

Het geld voor de materiële instandhouding van het Fries wordt door elf van de 
negentien gemeenten die op deze vraag hebben geantwoord, wel besteed aan 
het onderwijs in het Fries. 

Bij een groot aantal gemeenten (namelijk dertien van de eenentwintig die deze 
vraag beantwoord hebben) zijn geen functie-eisen vastgesteld voor de leerkrachten 
van het primair onderwijs met betrekking tot het geven van Fries. Van de overige 
acht gemeenten moet bij één de bevoegdheid Fries behaald zijn, bij vier moeten 

de leerkrachten Fries kunnen verstaan en lezen, bij één moeten de leerkrachten 
daarnaast ook Fries kunnen spreken en bij twee gemeenten moeten ze Fries 
kunnen verstaan, lezen, spreken en ook schrijven. 

Vijf gemeenten (van de eenentwintig die de vraag beantwoord hebben) geven aan 
dat ze in hun beleid het bijscholen van leerkrachten in het Fries stimuleren. Zestien 

gemeenten geven aan geen beleid te hebben voor het stimuleren van die bijscholing. 
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Vervolgens is gekeken hoe het beleid is ten aanzien van het bevorderen van een 
goede aansluiting van het Fries als vak tussen het primair en voortgezet onderwijs. 
De gemeente kon bij deze vraag aangeven of men een actief, passief of helemaal 
geen beleid heeft. Bij eenentwintig antwoorden geeft ook hier een groot deel van 
de gemeenten (namelijk achttien) aan hier geen beleid voor te hebben, drie 
gemeenten hebben een passief beleid. Geen van de gemeenten geeft aan een 
actief beleid te voeren op dit gebied. 

Is er beleid voor het bevorderen van een goede 
aansluiting van het Fries als vak tussen het primair en 

voortgezet onderwijs? 

Aantal % 
geen beleid 18 85,7 
passief beleid 3 14,3 
Total 21 100,0 

2.2.3 Resultaten voortgezet onderwijs 
In het onderzoek ten aanzien van het huidige beleid in het onderwijs is er ook 
gekeken naar het voortgezet onderwijs. Bij slechts drie gemeenten is er beleid 
over het Fries als vak in het voortgezet onderwijs. De overige negentien gemeente 
geven aan helemaal geen beleid te hebben op dit gebied. Overigens geven alle 
gemeenten aan geen overleg te voeren met het voortgezet onderwijs over het 
Fries als voertaal. Het opzetten van een examenklas Fries wordt eveneens door de 
meeste gemeenten (namelijk negentien van de eenentwintig) niet gestimuleerd. 

Heeft de gemeente beleid over het Fries als vak 
in het voortgezet onderwijs? 

Aantal % 
ja 3 13,6 
nee 19 86,4 
Total 22 100,0 

2.2.4 Resultaten volwassenenonderwijs 
Als laatste is gekeken naar het volwassenenonderwijs. Er is gekeken of de gemeen
ten gebruik maken van de Wet Educatieve Centra. Deze WEC geeft de gemeenten 
de mogelijkheid om cursussen actieve en passieve beheersing Fries in het programma 
van volwasseneneducatie op te nemen. Dit kan men doen door contracten op te 



stellen met verschillende scholen. De tweeëntwintig gemeenten die hebben 

geantwoord, geven aan hier geen gebruik van te maken. De vervolgvragen: met 

welke scholen heeft u contracten afgesloten en is de medewerking van de scholen 
voldoende, is dan ook niet meetbaar omdat er geen sprake is van een contractuele 

verbinding op dit gebied . 

2.2.5 Conclusie 

De conclusie op het gebied van onderwijs, is dat er weinig beleid is ten aanzien 

van de Friese taal en cultuur. Door veel gemeenten wordt er geen beleid gevoerd 
of er is sprake van passief beleid . Alleen het Fryske Tomke-project is door veel 

gemeenten wel gebruikt. Dit project heeft betrekking op de voorschoolse periode. 
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2.3 Bestuur 
In de Algemene Wet Bestuursrecht wordt aangegeven dat de Friese taal een 

aparte rol binnen het openbaar bestuur heeft. Uit het onderzoek blijkt dat de rol 
van het Fries verschilt per gemeente, afhankelijk van de taalsituatie en de traditie. 

In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de volgende vraag : hoe ziet het 
huidige taal- en cultuurbeleid per gemeente in de provincie Fryslan er uit op het 
gebied van openbaar bestuur? 

2.3.1 Resultaten 
Taal- en cultuurbeleid in de gemeenterade. 

In de gemeenteraad en in de commissies wordt zowel Nederlands als Fries als, in 
de betreffende gemeenten, de streektaal gesproken. Hoewel er in de Friese 
gemeenten een behoorlijke tweetaligheid aanwezig is, zijn de notulen en raad

stukken (zie tabel) voornamelijk in het Nederlands. De notulen en besluitenlijsten 
zijn wel geregeld in het Fries aanwezig . Concluderend kun je zeggen dat de schrif
telijke zaken hoofdzakelijk Nederlands zijn en dat het spreken een diversiteit van 
Nederlands en Fries en streektaal laat zien (zie tabel) . 
Bij onderstaande tabellen hebben de gemeenten meerdere antwoorden kunnen 
geven op één vraag. 

In welke taal worden raadsstukken opgesteld 

Aantal % 
Fries 8 36,4% 

Nederlands 19 86,4% 

Streektaal 

Wat is de voertaal van gemeenteraadsvergaderingen 

Aantal % 
Fries 18 81 ,8% 

Nederlands 19 86,4% 

Streektaal 3 13,6% 

Taal- en cultuurbeleid ten aanzien van straatnamen 

Uit het onderzoek is gebleken dat achttien gemeenten (van de eenenwintig die de 
vraag beantwoord hebben) gebruik maken van de mogelijkheid om straten een 
Friese naam te geven. 



Wordt er bij nieuw te bouwen woonwijken gebruik gemaakt 
van het recht om straatnamen in het Fries vast te stellen? 

Aantal % 
ja 18 85,7 

nee 3 14,3 

Total 21 100,0 

Bij de komborden wordt volgens de tabel vooral het Nederlands gebruikt. 
(Ook bij deze tabel zijn meerdere antwoorden gegeven). 

In welke taal worden plaatsnaamborden geplaatst 

Aantal % 
Fries 14 63,6% 

Nederlands 19 86,4% 

Streektaal 1 4,5% 

Taal- en cultuurbeleid in het gemeentehuis 
Opvallend is dat in dertien van de tweeëntwintig gemeenten die hebben geant
woord op de vraag, geen afspraken worden gemaakt over de taalkeuze aan de 
telefoon. Negen gemeenten verwachten wel dat de medewerkers Fries kunnen 
verstaan en nog eens negen gemeenten verwachten dat de medewerkers Fries 

kunnen lezen en verstaan. De antwoorden zijn dus enigszins tegenstrijdig. Er zij n 
geen duidelijke afspraken maar er wordt wel verwacht dat men het kan. Bij negen 
gemeenten van de tweeëntwintig gemeenten zijn er wel afspraken over het taal
beleid. Een andere conclusie is, dat streektaal binnen de gemeente naar buiten toe 
bijna niet gebruikt wordt. 

Van de tweeëntwintig gemeenten die antwoord hebben gegeven op de vraag of de 
gemeente de mogelijkheid biedt een Friese taalcursus te geven aan medewerkers die 
deze taal niet beheersen, geven negentien aan dit te doen. Hieruit kan er opgemaakt 
worden dat de meeste Friese gemeenten het belang van de Friese taal onderschrijven. 

Welke vaardigheden in het Fries verwacht de gemeente van 
beleidsmedewerkers? 

Cumulative 
Aantal % .... 

fries kunnen verstaan 9 45,0 45,0 

fries kunnen verstaan 
9 45,0 90,0 

en lezen 

fries kunnen verstaan 
2 100,0 

lezen en spreken 10,0 

Total 20 100,0 
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Taal- en cultuurbeleid naar de burger 
De antwoorden en statistieken zijn zeer gevarieerd. De informatie die de gemeente 
naar buiten verspreidt over het Fries en de streektaal. varieert zeer sterk per 
gemeente. Over het geheel genomen zijn er in verhouding meer gemeenten die 
geen informatie over de Fries taal en streektaal geven aan de burger (elf gemeenten, 
zie tabel) . 

Het overgrote deel van de gemeenten is dusdanig burgergericht dat als de burger 
een brief in het Fries stuurt, de betreffende gemeente in het Fries reageert. Wil de 
burger zijn/haar huwelijk laten voltrekken in het Fries, dan zijn eenentwintig van 
de tweeëntwintig gemeenten die de vraag beantwoordden daartoe bereid. 

Klachten over gemeentelijke zaken kunnen meestal niet in het Fries. In veertien 
van de eenentwintig gemeenten kan het alleen in het Nederlands. 

Heeft de gemeente in de klachtenprocedure 
voorzien in de mogelijkheid dat een klacht in het 

Friesl streektaal behandeld wordt? 

Aantal % 
ja 7 33,3 

nee 14 66,7 

Total 21 100,0 

Alle ondervraagde gemeenten hebben een website. Gemeente Achtkarspelen 
heeft naar eigen zeggen een website die alleen in het Fries is opgesteld . Maar een 
kort bezoek aan deze website leert ons dat de website (ook) in het Nederlands te 
bezoeken is. Van de andere gemeenten hebben er acht hun website in zowel het 
Fries als het Nederlands opgesteld. Ooststellingwerf heeft de website in het 
Nederlands en in de streektaal opgesteld. 

2.3.2 Conclusie 
Op het gebied van het (gemeentelijk) bestuur zijn de gemeenten duidelijk geïnfor
meerd over het Fries. De regels zijn duidelijk, echter de uitvoering is nogal wisselend. 
Er kan ook onduidelijkheid zijn in het uitvoerende beleid. De gemeente als werk
gever verwacht vaak wel dat medewerkers Fries kunnen spreken aan de telefoon 
maar daar zijn dan in veel gevallen geen afspraken over gemaakt. De stukken 
voor de gemeenteraden worden hoofdzakelijk in het Nederlands aangeleverd. 
Wij kunnen zeggen dat er in de Friese gemeenten wel stukjes beleid aanwezig zijn 
bij bestuur, maar geen totaal beleid. 



2.4 Cultuur 
Bij de Friese taal hoort een eigen specifiek cultuurbeleid. Hier liggen kansen en 

mogelijkheden voor de gemeente om de unieke Friese taal en cultuur te beleven. 

Gemeenten kunnen dat in hun cultuurbeleid door laten klinken, bijvoorbeeld in 

hun contacten en subsidielijnen met culturele instellingen. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: hoe ziet het 

huidige gemeentelijke taalbeleid Fries resp. streektaal er u it op het gebied van 

cultuur(instellingen) in de gemeente? 

2.4.1 Resultaten 

Culturele instellingen 
Weinig gemeenten stimuleren uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid ten 

aanzien van verschillende instellingen en manifestaties. Alleen de beleidsonderdelen 

Bibliotheken en Amateurtheater vormen hierop een uitzondering, hier wordt het 

gebruik van de Friese taal en cultuur vaker gestimuleerd. Verder merken we op dat 

veel gemeenten geen schouwburg en/of creativiteitscentrum hebben, hierdoor zijn 

weinig geldige metingen uit de enquêtes gekomen. De resultaten van de enquête 

staan hieronder vermeld. 

Stimuleert de gemeente uitingen van Fries taal en cultuur in het beleid t.a.v. culturele instellingen zoals: 

n , n '''' v~ n 

A~nt,,1 % A~nbl 0'" A " nb l " ... 
muziekscholen 5 23.8% 10 47.6% 6 28,6% 
schouwburg 3 14.3% 5 23.8% 13 61 ,9% 
amateur theater 10 47,6% 7 33.3% 4 19,0% 
openlucht theater 6 28,6% 6 28.6% 9 42.9% 
zang koren 7 33,3% 11 52,4% 3 14.3% 
muzIekkorpsenIIa nfare 5 23,8% 12 57,1% 4 19.0% 
museal oudheidkamers 7 33.3% 10 47,6% 4 19.0% 
bibliotheken 10 47,6% 7 33.3% 4 19,0% 
creativiteitscentra 3 14.3% 8 38.1% 10 47,6% 
festIvals 6 28,6% 6 28,6% 9 42,9% 
dorpskrantenlstreekbladen 6 30.0% 10 50,0% 4 20,0% 
dorpsfeesten 2 9,5% 12 57,1% 7 33,3% 
cu~urele routes 8 38,1% 11 52,4% 2 9.5% 
fryske sporten 7 33,3% 10 47,6% 4 19.0% 

Personeel in de culturele sector 

Bijna geen enkele gemeente stimuleert Friese cursussen aan personeel dat werkzaam 

is in de culturele sector. Maar liefst twintig van de tweeëntwintig gemeenten die 

de vraag hierover hebben beantwoord, geven aan deze cursussen niet aan te 

bieden. Twee gemeenten geven aan deze cursussen wel aan te bieden. 

Uitwisselingsprogramma's 

Er worden door de gemeenten weinig uitwisselingsprogramma's georganiseerd 

met groepen uit andere minderheidstaalgebieden, achttien van de tweeëntwintig 

gemeenten die deze vraag beantwoord hebben, vulden nee in . 
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2.4.2 Conclusie 
Er is op het gebied van cultuur geen sprake van een eenduidig beleid van de 
gemeenten, elke gemeente heeft zijn eigen beleid. Er blijkt uit het onderzoek 
dat weinig culturele instellingen kunnen rekenen op steun van de gemeenten. 
Er zijn weinig activiteiten ter stimulering van het Fries binnen het culturele beleid . 



2.5 Media 
In de enquête zijn een beperkt aantal vragen gesteld over het gemeentelijke 

beleid en media, te weten over de lokale omroep en over dorpskranten en 

streekbladen. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: hoe ziet het 

huidige taal- en cultuurbeleid eruit op het gebied van media? 

2.5.1 Resultaten 

Lokale omroepen 
Het gebruik ten aanzien van het Fries bij lokale omroepen is voor drie gemeenten 

niet van toepassing. Bij de gemeenten bij wie dit wel van toepassing is, gaven 

zestien gemeenten aan dat het gebruik van het Fries geen aandachtspunt is. 

Er wordt dus weinig aandacht besteed aan het Fries bij de lokale omroepen. 

Selectie- en benoemingscriteria 
De gemeenten houden bij de selectiecriteria of benoemingscriteria voor leden van 

de programmaraad van de lokale omroep weinig rekening met de tweetaligheid 

van de leden. Drie gemeenten zeggen rekening te houden met de tweetaligheid 

van de provincie Fryslan . Vijftien van de tweeëntwintig gemeenten gaven aan hier 

geen rekening mee te houden. Dit komt sterk overeen met het ontstane beeld van 

de lokale omroepen. 

Dorpskranten en streekbladen 
Bijna geen enkele gemeente geeft aan het verschijnen van dorpskranten of streek

bladen in het Fries te stimuleren. Slechts één gemeente geeft aan dit wel te doen. 

Aankondigingen in streek- en nieuwsbladen 
Acht van de twaalf gemeenten die op deze vraag hebben geantwoord, zeggen dat 

de gemeente aankondigingen in streek- en nieuwsbladen in het Fries doet. Dit 

resultaat kan een verklaring zijn voor de beperkte aanmoedigingen op dit gebied. 

Gebruikt de gemeente Fries in aankondigingen in 
streekbladen of nieuwsbladen? 

Aantal % 
ja 8 40,0 
nee 12 60,0 
Total 20 100,0 

2.5.2 Conclusie 
Er is weinig actie ter stimulering van het media-beleid. Opvallend is dat het Fries 

wel veel wordt gebruikt in de media . De reden voor dit verschil zal tot uiting 

komen in een kwalitatief onderzoek. 
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2.6 Sociaal-cultureel werk 
Iedere gemeente heeft wel een vorm van sociaal-cultureel werk in de gemeente. 

Niet elke gemeente beschikt over dezelfde instellingen voor sociaal-cultureel werk. 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: hoe ziet het 
huidige taal- en cultuurbeleid er uit op het gebied van sociaal- cultureel werk? 

2.6.1 Resultaten 
Op het onderdeel sociaal-cultureel werk werd onderzocht of de gemeente de 

Friese taal c.q. streektaal betrekt bij het beleid, met betrekking tot verschillende 
onderdelen te weten: 

• Sport/sportvoorzieningen 
• Recreatie/recreatievoorzieningen 
• Toerisme/ toeristische voorzieningen 

• Jongerenbeleid 
• Ouderenbeleid 
Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat de gemeenten de Friese taal niet 
betrekken bij het beleid voor sport. 
Dit punt kan eventueel verbeterd worden bij alle gemeenten, omdat elk dorp of 
stad wel een aantal sportverenigingen/sportvoorzieningen heeft. 

Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries c.q streektaal bij 
beleid t.a.v. : 

i ~ n€!e 

Count % Count % 
sport 21 100,0% 

recreatie 4 19,0% 17 81 ,0% 

toerisme 5 23,8% 16 76,2% 

jongeren beleid 20 100,0% 

ouderenbeleid 2 9,5% 19 90,5% 

Ook op het gebied van recreatie en toeristische voorzieningen hebben de gemeen
ten weinig beleid. Dit kan te maken hebben met het feit dat niet elke gemeente 
veel recreatie of toeristische voorzieningen heeft, dus is de kans kleiner dat ze de 
Friese taal c.q. de streektaal betrekken bij het beleid . 

Er is ook onderzoek gedaan naar het jongeren beleid en het ouderenbeleid. 
Hier is ook uitgekomen dat de gemeenten de Friese taal c.q. streektaal niet tot 
nauwelijks betrekken bij het beleid. 

2.6.2 Conclusie 
De conclusie van sociaal-cu ltureel werk is dat er slechts twee gemeenten een actief 
beleid hebben op dit gebied, te weten: Leeuwarden en Ooststell ingwerf. Er zij n 
twee gemeenten met een semi-actief beleid, de overige 17 gemeenten hebben 
allemaal een passief beleid. 



2.7 Gezondheidszorg 
In de gezondheidszorg komt men de Friese taal vaak tegen, maar heeft de 
gemeente hiervoor beleid ontwikkeld? In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven 
op de vraag : hoe ziet het huidige taal- en cultuurbeleid er uit op het gebied van 

sociaal- cultureel werk? 

Er is onderzoek gedaan of de gemeente het Fries ook gebruikt voor overleg over 
het zorgbeleid en vervolgens of de gemeente een beleid stimuleert gericht op het 
gebruik van het Fries door burgers in contact met diverse zorg instellingen. 

2.7.1 Resultaten 
Bij de eerste vraag hebben niet alle gemeenten een antwoord gegeven. Van de 
zeventien gemeentes die wel een antwoord op deze vraag hebben gegeven, was 
er slechts één gemeente die de Friese taal gebruikt bij het overleg, namelijk de 

gemeente Wymbritseradiel. 

De resultaten van het onderzoek naar het beleid dat is gericht op het stimuleren 
van de Friese taal tussen burger en diverse zorginstellingen, vielen niet positief uit. 
Dit kan komen doordat niet iedere gemeente beschikt over al de zorginstellingen 
die worden genoemd in deze vraag. 

Stimulering van beleid gericht op gebruik van Fries door burgers in contact te 
brengen met zorginstellingen zoals: 

io nlie 

Aantal % Aantal % 
GGD 1 5,0% 19 95 ,0% 
consultatiebureau 1 5,0% 19 95 ,0% 
schooldokter 1 5,0% 19 95 ,0% 

wooncentra voor ouderen 2 10,0% 18 90,0% 
verzorgingslverpleegtehuis 2 10,0% 18 90,0% 
thuiszorg 2 10,5% 17 89,5% 

ambulance vervoer 19 100,0% 

brandweer 19 100,0% 

WIlG 19 100,0% 

2.7.2 Conclusie 
De uiteindelijke conclusie op het gebied van gezondheidszorg, is dat alleen de 
gemeente Dongeradeel een actief taalbeleid heeft, de andere twintig gemeenten 
die deze vraag hebben ingevuld, hebben allemaal een passief taalbe leid . 
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2.8 Actiefl Semi-actiefl Passief Beleid 
Een belangrijk deel van het onderzoek is de onderverdeling tussen actief, 
semi-actief en passief beleid. Hoe scoort de gemeente in het onderzoek op de 
verschillende gebieden en hoe denkt de gemeente zelf over zijn huidige beleid? 
In dit hoofdstuk staat weergegeven hoe elke gemeente scoort en hoe de gemeente 
het eigen beleid inschat. 

2_8.1 Resultaten 
Voor elke gemeente apart is gekeken hoe actief het taalbeleid is van de verschil
lende gemeenten op de verschillende sectoren. 
Er komt in deze tabel duidel ijk naar voren dat de ene helft van de gemeenten een 
actief of een semi-actief taalbeleid voert en de andere helft van de gemeenten 
een passief taalbeleid heeft. 

Score van gemeenten op elke aparte sector: 

Sector: Onderwijs Bestuur Cultuur Media Sociaal Gezondheids- Totaal 
cultureel zorg 
werk 

Gemeente 

Dongeradeel 3 3 3 1 3 14 
Wymbritseradiel 2 3 3 3 1 13 

Leeuwarden 1 3 3 3 12 
Ferwerderadiel 2 2 3 2 11 
Ooststellingwerf 2 1 3 1 3 11 
Sneek 2 2 3 1 1 10 
Wûnseradiel 1 3 2 2 10 
Skarsterlan 2 3 2 1 10 
Menaldumadeel 2 2 2 2 10 
Nijefurd 2 3 9 
Boarnsterhim 2 3 9 
Het Bildt 2 7 
Dantumadeel 2 7 
Weststellingwerf 2 7 
Smallingerland 2 7 
Lemsterland 2 7 
Achtkarspelen 2 7 
Leeuwarderadeel 2 7 
Franekeradeel 6 
Heerenveen 6 
Kollumerland 6 
Bolsward 0 

Verdere toelichting: Zie bijlage 4 
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Vervolgens is de vraag gesteld aan de gemeenten hoe zij hun eigen taalbeleid 

zouden beoordelen. 

Eigen beoordeling van de gemeenten: 

Dongeradeel 

Wymbritseradiel 

Het Bildt 

Sneek 

Dantumadeel 

Weststellingwerf 

Wûnseradiel 

Skasterlän 

Ooststellingwerf 

Menaldumadeel 

Lemsterland 

Leeuwarden 

Leeuwarderadeel 

Achtkarspelen 

Smallingerland 

Nijefurd 

Kollumerland 

Heerenveen 

Franekeradeel 

Boarnsterhim 

Actief taal beleid 

Semi-actief taal beleid 

Geen of passief taal beleid 

Er zijn een aantal gemeenten die wel inzicht hebben in hun eigen beleid, de 
gemeenten Wymbritseradiel en Dongeradeel hebben een actief taalbeleid en 
omschrijven hun beleid zelf ook als actief. De gemeenten Dantumadeel en 
Weststellingwerf hebben naar eigen inzicht een actief taalbeleid en volgens 
de tabel is dit passief. De gemeenten Nijefurd en Leeuwarden hebben een actief 
taalbeleid, maar volgens eigen inzicht een passief taalbeleid. De rest van de 

gemeenten heeft redelijk inzicht in haar eigen taalbeleid. 

Hoe adief zou u uw eigen taalbelekI ten aanzien van het Fries of de streektaal willen typeren 

"" .. n ",I<>;n '''Pr, ...... f no,~ .. f .o;"f .,.", ,_1 
Aont.1 'lh Aont.1 'lh Aanfa l 'lh Aantal 'lh Aanta l % 

onderwijs 4 21 ,1% 4 21 ,1% 9 47.4% 2 10,5% 

bestuur 3 15.0% 1 5.0% 8 40.0% 7 35.0% 1 5.0% 

cultuur 2 10.0% 4 20.0% 9 45.0% 5 25.0% 

media 4 20.0% 4 20,0% 9 45,0% 3 15,0% 

cu~ureel werk 5 25,0% 3 15,0% 10 50,0% 2 10,0% 

gezondheidszorg 7 35,0% 3 15,0% 10 50,0% 
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2.9 Stellingwerfs en Bildts 
Bij het vervolgonderzoek van gemeentelijk taal- en cultuurbeleid in de provincie 

Fryslán is uiteraard ook aandacht besteed aan het Stellingwerfs en het Bildts. 

De gemeenten Het Bildt, Ooststellingwerf en Weststellingwerf hebben bij het 

invullen van de enquête daar waar van toepassing hun beleid ten aanzien van de 

streektalen aangegeven. In dit hoofdstuk worden de antwoorden bij de betreffende 

beleidsonderdelen bijeengebracht. 

Onderwijs 

De gemeente Weststellingwerf geeft aan geen beleid te voeren ter stimulering van 

het Fries maar wel van het Stellingwerfs. De gelden voor materiële instandhouding 
Fries worden deels besteed aan het onderwijs in het Fries. De gemeente 

Ooststellingwerf voert in het primair onderwijs een actief beleid en stimuleert het 

gebruik van lesmateriaal in het Fries/het Stellingwerfs in het kader van het vak 

Heemkunde. De gemeente Het Bildt stimuleert het voorlezen in het Fries en het 

Bildts in de voorschoolse periode en maakt gebruik van het Tomke-project. 

Bestuur 

In de gemeente Weststellingwerf is de voertaal in de gemeenteraads- en commissie

vergaderingen Nederlands en (soms) de streektaal. 

In de gemeente Ooststellingwerf zijn de notulen c.q . besluitenlijsten van vergade

ringen van gemeenteraad en raadscommissies in het Nederlands en deels in de 

streektaal. De internetpagina van de gemeente is opgesteld in het Nederlands en 

de streektaal. Bruidsparen kunnen een huwelijkstoespraak in het Fries of de 

streektaal krijgen. 

De gemeente verwacht dat beleidsmedewerkers Fries kunnen verstaan en biedt 

de mogelijkheid aan niet-Friestalige medewerkers om de Friese taal te leren via 
cursussen. 

Ook de gemeente Het Bildt verwacht van beleidsmedewerkers dat ze Fries kunnen 

verstaan en heeft een cursusaanbod. In deze gemeente wordt in de raads- en com

missie-vergaderingen zowel het Bildts, het Fries als het Nederlands gebruikt. 

Bruidsparen kunnen naast een huwelijkstoespraak in het Fries of de streektaal ook 

een Fries trouwboekje krijgen. Voor de plaatsnamen op de komborden wordt 

zowel Fries, Nederlands als Bildts gebruikt. 

Cultuur 

In de gemeente Weststellingwerf worden soms uitwisselingsprogramma's 

georganiseerd met groepen uit andere minderheidstaalgebieden. 

De gemeente Ooststellingwerf voert ten aanzien van het Fries en de streektaal bij 

culturele instellingen een ruim beleid. De gemeente Het Bildt stimuleert het 

gebruik van het Bildts bij amateur-theater en in bibliotheken. 



Media 
De gemeente Ooststellingwerf houdt bij de selectie- of benoemingscriteria voor 
leden van de programmaraad van de lokale omroep rekening met de meertalig

heid van de provincie Fryslan. 

Sociaal-cultureel werk 
Op het gebied van het sociaal-cultureel werk betrekt de gemeente 
Ooststellingwerf het gebruik van het Fries c.q. het Stellingwerfs bij beleid t.a.v. 
recreatie- en toeristische voorzieningen en bij het ouderenbeleid. 
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3 Rondetafelgesprekken 

Er hebben twee rondetafelgesprekken plaatsgevonden. De eerste met drie 

gemeenten met een (zeer) actief taalbeleid: Ferwerderadiel, Dongeradeel en 

Wymbritseradiel. De tweede met twee grote gemeenten zonder verordening Fries 

maar met een actief taalbeleid : Sneek en Leeuwarden . De volledige uitwerkingen 

van de gesprekken is terug te vinden als bijlage 5. De twee gesprekken waren zeer 

verschillend van elkaar. 

Ferwerderadiel, Dongeradeel en Wymbritseradiel 
In de drie kleinere gemeenten viel met name op dat het gebruik van het Fries als 

vanzelfsprekend wordt ervaren. Wanneer gevraagd werd naar Fries beleid, werd 

het gesprek bijna telkens automatisch teruggevoerd naar het gebruik van het Fries 

op het gemeentehuis: hier is actieve stimulering uitvoerbaar en hiervoor worden 

dan ook bijna alle mogelijke middelen ingezet. Het gebruik van het Fries in scho

len, op straat, bij maatschappelijke activiteiten is immers bijna vanzelfsprekend. 

De voertaal in deze gemeenten is nog altijd doorgaans Fries. Behalve adviseren, 

zien deze gemeenten dan ook niet een taak in het actief stimuleren van het 

gebruik van het Fries op bijvoorbeeld scholen. Ook is hiervoor te weinig geld 
beschikbaar, zelfs voor het Fryske Tomke-project moet al hard gewerkt worden 

om het financieel rond te krijgen. Op cultureel vlak zouden ze graag meer stimule

ringsbeleid voeren, maar ook hiervoor is te weinig geld beschikbaar. Op de vraag: 
"wat heb je als gemeente nodig om een actief taalbeleid te voeren?" wordt 

geantwoord: geld, een vasthoudende en doelgerichte wethouder en drive. 

Je moet het willen als gemeente. Het onderwerp werd door alle drie gemeenten 

erg interessant gevonden: zij waren zichtbaar trots tot de "top 5" van Friese 

gemeenten te horen wat betreft Fries taalgebruik. 

Sneek en Leeuwarden 

Beide gemeenten hebben een actief taalbeleid en geen verordening Fries, maar zijn 

daar wel mee bezig. Leeuwarden is zeer bewust bezig met het Friese taalbeleid. 

Als hoofdstad van een officieel tweetalig gebied heb je daarin een taak. Leeuwarden 

onderhoudt dan ook intensief relaties met instellingen voor Friese taal en cultuur 

zoals de Afûk en de Fryske Akademy. Sneek ziet voor zichzelf als centrum

gemeente van Zuidwest Friesland een soortgelijke taak weggelegd en erkent de 

taak van Leeuwarden . Ook voor deze twee gemeenten geldt dat het ontwikkelen 

en uitvoeren van beleid het meeste op het aspect bestuur van toepassing is: burgers 

moeten de taal kunnen gebruiken die zij willen. Op het gebied van cultuur kun je 

ook veel doen. Zo hebben beide steden een stadsdichter en worden, niet altijd met 

geld, Friese evenementen ondersteund, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen 

van ruimte. Voorbeelden hiervan zijn De Kast (Simmer 2000), Piter Wilkens en Tryater. 

Op het gebied van onderwijs kan nog veel gedaan worden volgens deze twee 

gemeenten. Uit de rapporten van de onderwijsinspectie blijkt dat de doelstellingen 

lang niet gehaald worden. Misschien dat er een speciale onderwijsbegeleidingsdienst 

in het leven geroepen kan worden. Je kunt wel Fries materiaal kopen en beschikbaar 
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stellen, maar hoe zorg je ervoor dat het ook gebruikt wordt? Voor Leeuwarden 
geldt overigens, dat het op een aantal scholen een hogere prioriteit heeft dat de 
allochtone kinderen Nederlands leren: integratie gaat boven Friestaligheid. Beide 
gemeenten hebben sterk het gevoel dat het Fries in de lift zit. Tweetaligheid in de 
raad wordt weer geaccepteerd en Friese verenigingen bloeien. Een verklaring hier
voor wordt met name gezocht in de stimulering vanuit Europa voor het in stand 
houden van minderheidstalen en de (veiligheids)behoefte van de mens naar een 
kleinere, eigen leefomgeving ten t ijde van de globalisering . 
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Bijlage 1 

Enquête Friese taal- en cultuurbeleid 

Naam: 

Gemeente: 
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Inleiding 

Voor u ligt de enquête die bedoeld is voor het vervolgonderzoek van het Berie 

foar it Frysk over het Fries taal- en cultuurbeleid. 

Uit het onderzoek dat in 2000 door het Berie foar it Frysk is gehouden, is gebleken 

dat de gemeenten in Fryslan geen gemeenschappelijke afspraken of standaard
beleid bezitten op het gebied van de Friese taal en cultuur. Het Berie foar it Frysk 

heeft daarom naar aanleiding van het Handvest voor Regionale- of Minderheids

talen van de Raad van Europa een advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten 

over het opstellen van een menu-systeem, waaruit de gemeenten een keuze 

kunnen samenstellen die past bij de taalsituatie van de eigen gemeente. 

Het doel van het onderzoek uit 2000 was het verkrijgen van een overzicht van de 

stand van zaken over het Friese taal- en cultuurbeleid in 27 gemeenten in Fryslan 

(Fries en/of streektaal). Dit zowel wat betreft beleidsinspanning (beleidsplannen, 

rapporten, nota's), als activiteiten en projecten. 

Door middel van dit vervolgonderzoek wil het Berie foar it Frysk opnieuw inzicht 

verkrijgen over de stand van zaken van het Friese taal- en cultuurbeleid in 27 

gemeenten op het vasteland van Fryslan. Het doel is in kaart te brengen of sinds 

het vorige onderzoek het beleid van de gemeenten met betrekking tot het Friese 

taal- en cultuurbeleid is veranderd. Dit wordt gedaan aan de hand van een 

herhaalmeting. Ook wil het Berie foar it Frysk aan de hand van dit onderzoek 

duidelijkheid verkrijgen in hoeverre de gemeenten gebruik maken van het menu

systeem. Heeft dit systeem daadwerkelijk geholpen bij de voortgang op het gebied 
van Fries taal- en cultuurbeleid? 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek, is het optimaliseren van het eigen Friese 

taalbeleid van de gemeenten. 

Wij willen u hierbij vragen om deel te nemen aan deze enquête, om zo een goed 
overzicht te krijgen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de twee

taligheid in Fryslan. Wij hopen op een hoge respons. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking, 
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Nieuw taalbeleid 

Naar aanleiding van het onderzoek van 2000 betreffende het Friese Taal- en 

Cultuurbeleid is een menu-systeem ontwikkeld. Dit systeem is u toegezonden door 

het Berie foar it Frysk en dient als hulpmiddel bij het bepalen en ontwikkelen van 

(nieuw) beleid ten aan zien van de tweetaligheid van Fryslan . Het Stipepunt Frysk 

van de Afûk maakt ook gebruik van het menu-systeem bij contacten met gemeen
ten over taalbeleid. 

Aan de hand van de volgende vragen willen wij onderzoeken of uw gemeente het 

beleid sinds het onderzoek van 2000 heeft aangepast en/of verder ontwikkeld. 

Tevens wordt onderzocht of het menu-systeem is gebruikt bij het aanpassen en/of 
ontwikkelen van (nieuw) beleid. 

Vraag 1a 

Heeft uw gemeente kennisgenomen van het bestaan van het menu-systeem? 

Dja 
D nee (ga door naar vraag 2) 

Vraag 1b 

Is er door uw gemeente gebruik gemaakt van het menu-systeem? 

Dja 
D nee 

Vraag 1c 

Was er in uw gemeente taalbeleid voor 2000? 

Onderwijs: 
Voorschoolse periode Dja D nee 
Primair onderwijs Dja D nee 
Voortgezet onderwijs Dja D nee 
Volwassenen onderwijs Dja D nee 

Beleid: 
Intern Dja D nee 
Personeel Dja D nee 
Externe communicatie en 

voorlichting Dja D nee 

Cultuur 
Beleid Dja D nee 



Media 
Lokaal omroep Dja D nee 

DorpskrantenJstreekbladen Dja D nee 

Sociaal-cultureel werk Dja D nee 

Gezondheidszorg Dja D nee 

Is er na 2000 taal beleid ontwikkeld of gewijzigd? Of zijn er projecten/activiteiten 

opgestart? 

Onderwijs: 
Voorschoolse periode Dja D nee 

Primair onderwijs Dja D nee 

Voortgezet onderwijs Dja D nee 

Volwassenen onderwijs Dja D nee 

Beleid: 
Intern Dja D nee 

Personeel Dja D nee 

Externe communicatie en 

voorlichting Dja D nee 

Cultuur 
Beleid Dja D nee 

Media 
Lokaal omroep Dja D nee 
Dorpskranten/streekbladen Dja D nee 

Sociaal-cultureel werk Dja D nee 

Gezondheidszorg Dja D nee 

Is het menu-systeem hierbij gebruikt? 

Onderwijs: 
Voorschoolse periode D nee D weinig o veel 

Primair onderwijs D nee D weinig o veel 

Voortgezet onderwijs D nee D weinig o veel 

Volwassenen onderwijs D nee D weinig o veel 

Beleid: 
Intern D nee D weinig o veel 

Personeel o nee D weinig o veel 

Externe communicatie en 

voorlichting o nee D weinig o veel 
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Cultuur 

Beleid D nee D weinig D veel 

Media 

Lokaal omroep D nee D weinig D veel 
Dorpskranten/streekbladen D nee D weinig D veel 

Sociaal-cultureel werk D nee D weinig D veel 
Gezondheidszorg D nee D weinig D veel 

Eén van de doelstellingen van het menu-systeem is het bevorderen van 
integraal denken. Integraal denken houdt in dat er samenhang ontstaat tussen 
de diverse beleidsterreinen van de gemeente. 

Vraag 1d 
Heeft de opzet van het menu-systeem bijgedragen aan meer integraal denken 
over het beleid, d.w.z. taal als element van andere beleidsterreinen bijvoorbeeld; 
onderwijs, cultuur, zorg en recreatie & toerisme? 

D 1 nooit 
D 2 enkel 
D 3 soms 
D 4 regelmatig 

D 5 altijd 

Vraag 1e 
Welke overige aspecten hebben invloed gehad op de ontwikkeling en uitvoering 
van het Fries taalbeleid. 

D Totstandkoming van eigen gemeentelijke taalverordening 
D Totstandkoming van samenwerking met of voorbeelden uit andere gemeenten 
D Totstandkoming van vragen/ initiatieven van inwoners c.q. verenigingen/ 

organisaties 
D Totstandkoming provinciaal beleid. 

D Anders namelijk: 

Onderwijs 
Voorschoolse periode 

Vraag 2 
Heeft de gemeente Friesltweetaligheid als punt van aandacht bij het verstrekken 
van vergunningen c.q. de registratie op basis van de Wet Kinderopvang? 

Dja 
D nee 



Vraag 3 
Zijn er voor het geven van een vergunning c.q. de registratie kwaliteitseisen met 

betrekking tot de Friestaligheid van begeleider{s)? 

Dja 
D nee 

Vraag 4 
Als het antwoord ja is: Moet de begeleid{st)er Fries kunnen spreken en {voor)lezen? 

D alleen spreken 
D spreken en {voor)lezen 

Vraag 5 
Peuterspeelzalen en andere voorschoolse voorzieningen zijn er op gericht kinderen 

in de gelegenheid te stellen hun taal en hun creatieve sociale vaardigheden te 

ontwikkelen . Stimuleert de gemeente ook het gebruik van het Fries? 

D nee 
D indien ja, bij welke activiteit: 

D spelen 
D voorlezen 

D zingen 

Het Tomke Project 

Tomke is een Fries taalbevorderingsproject voor kinderen vanaf twee jaar in 

samenwerking met o.a. Omrop Fryslän. Dit project is een voorschools en vroeg

schools leerbevorderingsproject en vindt haar oorsprong in 1996.Voordien was er 
weinig lesmateriaal beschikbaar voor peuters. De hoofddoelen van dit project zijn 

onder andere: 

- ouders en peuters uitnodigen om Fries te lezen; 

- het scheppen van een parallel verlopende leeshouding tussen het Nederlands en 

het Fries in Fryslän; 

- een positieve houding aanleren als het gaat om een minderheidstaal. 

Vraag 6 

Wordt in het voorschools onderwijs van uw gemeenten gebruik gemaakt van het 

Fryske Tomke project? 

Dja 
D nee 
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Primair onderwijs 

Vraag 7 

Wat voor soort beleid voert de gemeente, c.q. de best uurscommissie onderwijs, 

met betrekking tot het Fries als vak en als voertaal, zoals omschreven in art. 9 
WPO, lid 4 en 8? 

o geen beleid 

o passief beleid 

o actief beleid 

Vraag 8 
Stimuleert de gemeente het gebru ik van Fries lesmateriaal? 

Oja 
o nee 

Vraag 9 
Stimuleert de gemeente het tot stand komen van contracten tussen scholen en 
het Taalsintrum Frysk van Cedin (voorheen GCOFryslän)? ________ 

Oja 
o nee 

Vraag 10 

Worden de gelden voor mat eriële instandhouding voor Fries gericht besteed aan 
het onderwijs in het Fries? 

Oja 
o nee 

Vraag 11 
Welke functie-eisen voor de leerkrachten in het PO zijn door de gemeente 

vastgesteld met betrekking tot het geven van het Fries? 

o bevoegdheid Fries 

o Fries kunnen verstaan en lezen 

o Fries kunnen verstaan, lezen en spreken 

o Fries kunnen verstaan lezen, spreken en schrijven 

o geen 

Vraag 12 

Stimuleert de gemeente in haar beleid het bijscholen van leerkrachten in het Fries? 

Oja 
o nee 



Vraag 13 
Is er beleid voor het bevorderen van een goede aansluiting van het Fries als vak 

tussen het primair en voortgezet onderwijs? 

D geen beleid 
D passief beleid 

D actief beleid 

Voortgezet onderwijs 

Vraag 14 
Heeft de gemeente beleid over het Fries als vak in het voortgezet onderwijs? 

Dja 
D nee 

Vraag 15 
Voert de gemeente overleg met het voortgezet onderwijs over het Fries als voer

taal? 

Dja 
D nee 

Vraag 16 
Stimuleert de gemeente het voortgezet onderwijs (Vmbo, Havo, Vwo) voor het 

opzetten van een examenklas Fries? 

D ja 
D nee 

Volwassenenonderwijs 

Vraag 17 
De Wet Educatieve Centra geeft de gemeente de mogelijkheid om cursussen actie

ve en passieve beheersing Fries in het programma van volwasseneneducatie op te 

nemen. 

Maakt de gemeente hier gebruik van, bijvoorbeeld door contracten met de ver

schillende scholen? 

Dja 
D nee 

Vraag 18 

Zo ja, met welke scholen heeft u contracten gesloten? 

59 



60 

Vraag 19 

Vindt u de medewerking van de scholen hierbij voldoende? 

Dja 
o nee 

Bestuur 

Vraag 20 

Heeft de gemeente een verordening vastgesteld over het gebruik van de Friese 

taal in schriftelijke stukken, aansluitend bij de bepalingen in de Algemene Wet 
Bestuursrecht art. 2: 11 en 2: 12? 

Dja 
o nee 

Vraag 21 

Wat is de voertaal van gemeenteraadsvergaderingen? (Meerdere antwoorden 

mogelijk.) 

o Fries 
o Nederlands 

o Streektaal 

Vraag 22 

Wat is de voertaal van raadscommissievergaderingen? (Meerdere antwoorden 
mogelijk.) 

o Fries 

o Nederlands 

o Streektaal 

Vraag 23 

In welke taal worden de notulen c.q. besluitenlijsten van de gemeenteraadsverga

deringen en van raadscommissies opgesteld? (Meerdere antwoorden mogelijk.) 

o Fries 

o Nederlands 

o Streektaal 

Vraag 24 

Komt de taal waarin de notulen zijn opgesteld, overeen met de taal waarin 

gesproken wordt tijdens de vergaderingen? 

Dja 
o nee 

Vraag 25 

In welke taal worden agenda's opgesteld? (Meerdere antwoorden mogelijk.) 

o Fries 
o Nederlands 

o Streektaal 



Vraag 26 
In welke taal worden raadstukken opgesteld? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

D Fries 
D Nederlands 

D Streektaal 

Vraag 27 
Wordt er bij nieuw te bouwen woonwijken gebruik gemaakt van het recht om 

straatnamen in het Fries vast te stellen (op basis van Gemeentewet art . 158)? 

Dja 
D nee 

Vraag 28 
In welke taal worden de plaatsnamen op komborden geplaatst? 

D Fries 
D Nederlands 

D Streektaal 

Vraag 29 

Verwacht de gemeente van medewerkers in baliefuncties die vooral contacten 

onderhouden met het algemene publiek, dat zij Fries en/of de betreffende streek
taal kunnen spreken? (Meerdere antwoorden mogelijk.) 

D nee 
D ja, namelijk: 

D Fries 
D Streektaal 

Vraag 30 
Heeft de gemeente intern afspraken gemaakt over de taalkeuze aan de telefoon 

en achter de balie? (Meerdere antwoorden mogelijk:) 

D nee 
D ja, namelijk: 

o Fries 
D Nederlands 

D Streektaal 

Vraag 31 

Welke vaardigheden in het Fries verwacht de gemeente van beleidsmedewerkers? 

D Fries kunnen verstaan 

D Fries kunnen verstaan en lezen 

o Fries kunnen verstaan, lezen en spreken 

o Fries kunnen verstaan, lezen, spreken en schrijven 
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Vraag 32 
Biedt uw gemeente de mogelijkheid aan niet-Friestalige medewerkers om de 

Friese taal te leren via cursussen? 

D ja 
D nee 

Vraag 33 
Staat er in de gemeentegids c.q. het foldermateriaal van de gemeente of op de 

pagina in huis aan huis bladen ook informatie over het Fries c.q. de streektaal? 

Dja 
D nee 

Vraag 34 
Maakt uw gemeente het Fries zichtbaar in openbare ruimten? (bijv. wegwijsbor

den in het gemeentehuis)? 

D ja 
D nee 

Vraag 35 
Krijgen nieuwe inwoners van uw gemeente voorlichting over de Friese taal en cul

tuur, bijvoorbeeld tijdens een welkomstavond of een voorlichtingspakket? 

Dja 
D nee 

Vraag 36 
Wordt er door of vanwege de gemeente aan asielzoekers met een verblijfstatus en 

buitenlanders die langere tijd in Fryslan blijven, voorlichting gegeven over de 

Friese taal en cultuur? 

Dja 
D nee 

Vraag 37 
Krijgt een burger die een brief aan de gemeente in het Fries c.q. de streektaal 

schrijft, een antwoord van de gemeente in het Fries c.q . streekstaal? 

Dja 
D nee 

Vraag 38 
Biedt de gemeente de keuzemogelijkheid aan om de huwelijkstoespraak in het 

Fries c.q. de streektaal te laten houden? 

Dja 
D nee 



Vraag 39 
Biedt de gemeente de keuzemogelijkheid aan om het trouwboekje in het Fries te 

krijgen? 

Dja 
D nee 
Anders, namelijk ... .. .. . .. .. .. ... ... .. . . .. . ... . ... . . 

Vraag 40 
Heeft de gemeente in de klachtenprocedure voorzien in de mogelijkheid dat een 
klacht in het Fries c.q . streektaal behandeld wordt? 

Dja 
D nee 

Vraag 41 
Indien de gemeente de behandeling van klachten opgedragen heeft aan de 

Nationale Ombudsman, is in de overeenkomst dan voorzien in de behandel ing van 

klachten in het Fries c.q. streektaal? 

Dja 
D nee 

Vraag 42 
Als de gemeente een internetpagina heeft, in welke taal! talen is deze dan opge

steld? (Meerdere antwoorden mogel ijk) 

D Fries 
D Nederlands 

D Streektaal 
D anders, namelijk ... . .. . ... ... . .. ... ... ... ... . . 

D niet van toepassing 

Cultuur 

Vraag 43 

Stimuleert de gemeente uitingen van Friese taal en cultuur in het beleid t .a.v. cul

turele instell ingen en manifestaties zoals: 

Muziekscholen Dja D nee D niet van toepassing 
Schouwburg Dja D nee D niet van toepassing 
Amateur-theater Dja D nee D niet van toepassing 
Openlucht theater Dja D nee D niet van toepassing 
Zangkoren D ja D nee D niet van toepassing 
Muziekkorpsen/ fanfare Dja D nee D niet van toepassing 
Musea/ Oudheidkamers Dja D nee D niet van toepassing 
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Bibliotheken D ja 
Creativiteitscentra D ja 
Festivals D ja 
Dorpskranten/streekladen D ja 
Dorpsfeesten D ja 
Culturele routes D ja 
Fryske sporten D ja 
Anders, namelijk ..... .. .. ... ..... .. ... .. .... .... .... . 

Vraag 44 

D nee 
D nee 
D nee 
D nee 
D nee 
D nee 
D nee 

D niet van toepassing 
D niet van toepassing 
D niet van toepassing 
D niet van toepassing 
D niet van toepassing 
D niet van toepassing 
D niet van toepassing 

Worden cursussen over de Friese taal en cultuur gegeven voor personeel in 
de culturele sector? 

Dja 
D nee 

Vraag 45 
Worden in uw gemeenten uitwisselingsprogramma's georganiseerd met groepen 
uit andere minderheidstaalgebieden? 

Dja 
D nee 

Media 

Vraag 46 
Is het gebruik van Fries een aandachtspunt bij het beleid t.a.v. de lokale omroep? 

Dja 
D nee 
D niet van toepassing 

Vraag 47 
Houdt de gemeente bij de selectiecriteria of benoemingscriteria voor leden van de 
programmaraad van de lokale omroep rekening met de tweetaligheid van de pro
vincie Fryslan? 

Dja 
D nee 
D niet van toepassing 

Vraag 48 
Stimuleert de gemeente het verschijnen van dorpskranten en streekbladen in het 
Fries? 

Dja 
D nee 



Vraag 49 
Gebruikt de gemeente het Fries in aankondigingen in streekbladen of nieuwsbla-

den? 

Dja 
D nee 

Sociaal-cultureel werk 

Vraag 50 
Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries c.q. streektaal bij beleid t .a.v.: 

Sport (voorzieningen)? D ja D nee 
Recreatie (voorzieningen)? D ja D nee 

Toeristische (voorzieningen)? D ja D nee 

Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries c.q. streektaal bij : 

Het jongerenbeleid? Dja D nee 

Het ouderenbeleid? Dja D nee 

Gezondheidszorg 

Vraag 51 

Gebruikt de gemeente het Fries ook in het overleg over zorgbeleid? 

Dja 
D nee 

Vraag 52 
Stimuleert de gemeente een beleid gericht op het gebruik van het Fries door 

burger in contact met de zorginstellingen, zoals bij de: 

GGD Dja D nee 
Consultatiebureau Dja D nee 
Schooldokter Dja D nee 
Wooncentra voor ouderen Dja D nee 
Verzorg i ngsJverpleegteh u is Dja D nee 
Thuiszorg Dja D nee 
Ambulancevervoer Dja D nee 
Brandweer Dja D nee 
WVG Dja D nee 
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Samenvattend 

Vraag 53 
Hoe actief zou u uw eigen taal beleid ten aanzien van het Fries of de streektaal 
willen typeren op de volgende zes hoofdlijnen? 

Geen Passief Actief Zeer actief 

Onderwijs 0 0 0 0 

Bestuur 0 0 0 0 

Cultuur 0 0 0 0 

Media 0 0 0 0 

Sociaal cultureel werk 0 0 0 0 

Gezondheidszorg 0 0 0 0 



Bijlage 2 

Respons gemeenten: 

Ingevulde enquêtes terugontvangen van de gemeenten 

Achtkarspelen 

Boarnsterhim 

Het Bildt 

Dantumadeel 

Dongeradeel 

Ferwerderadiel 

Franekeradeel 

Heerenveen 

Kollumerland 

Leeuwarden 

Leeuwarderadeel 

Lemsterland 

Menaldumadeel 

Nijefurd 

Ooststellingwerf 

Skarsterlán 

Smallingerland 

Sneek 

Tytsjerksteradiel 

Weststellingwerf 

Wûnseradiel 

Wymbritseradiel 

Bolsward (vragen 2 tlm 19) 
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Bijlage 3 Tabellen 

2.1 Nieuw beleid 

Is er door uw gemeente gebruik gemaakt van het menu-systeem? 

Aantal % 

ja 7 46,7 

nee 8 53,3 

Total 15 100,0 

Was er in uw gemeente taal beleid voor 2000 op gebied van: 

ja nee 

Aantal % Aantal % 

- voorschoolse periode 1 6,7% 14 93,3% 

- primair onderwijs 6 35,3% 11 64,7% 

- voortgezet onderwijs 3 18,8% 13 81,3% 

- volwassen onderwijs 2 12,5% 14 87,5% 

- intern 14 77,8% 4 22,2% 

- personeel 12 66,7% 6 33,3% 

- externe communicatie 

en voorlichting 13 72,2% 5 27,8% 

- cultuur beleid 10 55,6% 8 44,4% 

- lokaal omroep 7 38,9% 11 61,1% 

- dorpskranten, streekbladen 6 33,3% 12 66,7% 

- sociaal cultureel werk 5 27,8% 13 72,2% 

- gezondheidszorg 3 16,7% 15 83,3% 

Was er in uw gemeente taalbeleid voor 2000? 

ja nee 

Aantal % Aantal % 
- vooschoolse periode 5 31,3% 11 68,8% 

- primair onderwijs 6 35,3% 11 64,7% 

- voortgezet onderwijs 4 25,0% 12 75,0% 

- volwassen onderwijs 3 18,8% 13 81,3% 

- intern 8 47,1% 9 52,9% 

- personeel 10 58,8% 7 41,2% 

- externe communicatie 

en voorlichting 7 38,9% 11 61,1% 

- cultuur beleid 9 50,0% 9 50,0% 

- lokale omroep 5 29,4% 12 70,6% 

- dorpskranten/streekbladen 3 17,6% 14 82,4% 

- sociaal cultureel werk 3 17,6% 14 82,4% 

- gezondheidszorg 3 17,6% 14 82,4% 
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Heeft het menu-systeem bijgedragen aan integraal denken 

Aantal % 
altijd 1 5,9 

nooit 10 58,8 
soms 6 35,3 
Total 17 100,0 

2.2 Onderwijs 

2.2.1 voorschoolse periode 

Is er Fries/tweetaligheid als punt van aandacht bij 
het verstrekken van vergunningen 

Aantal % 
ja 2 9,1 
nee 20 90,9 

Total 22 100,0 

Voor verstrekking van vergunning c.q. registratie kwaliteitseisen 
tot de Friestaligheid van begeleider(s) 

Aantal % 
nee 22 100,0 

Wordt het gebruik van het Fries bij peuterspeelzalen 
en voorschoolse opvang gestimuleerd? 

Aantal % 
Antwoord ja 4 18,2 

nee 18 81,8 

Total 22 100,0 

Cumulative 
percent 

100,0 



Activiteiten waarbij Fries wordt gestimuleerd 
bij Peuterspeelzaal en voorschoolse opvang 

Spelen ja Aantal 
5 

Voorlezen ja Aantal 
11 

Zingen ja Aantal 
4 

Wordt in het voorschools onderwijs gebruik 
gemaakt van het Fryske Tomke project? 

Aantal % 
ja 16 72,7 
nee 6 27,3 
Tatal 22 100,0 

2.2.2 primair onderwijs 

Wat voor soort beleid voert de gemeente, c.q. de bestuurscommissie 
onderwijs, met betrekking tot het Fries als vak en als voertaal, zoals 

omschreven in art. 9 WPO, lid 4 en 8? 

Cumulative 
Aantal % n. 

geen beleid 10 43,5 43,5 
passief beleid 7 30,4 73,9 
actief beleid 6 26,1 100,0 
Tatal 23 100,0 

Stimulatie gebruik van Fries lesmateriaal? 

Aantal % 
ja 9 39,1 

nee 14 60,9 

Tatal 23 100,0 
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Stimuleert de gemeente het tot stand komen van 
contracten tussen scholen en het Taalsintrum 

Frysk van Cedin (voorheen GCOFryslän)? 

Aantal % 
ja 6 27,3 

nee 16 72,7 
Total 22 100,0 

Worden de gelden voor materiële instandhouding voor 
Fries gericht besteed aan het onderwijs in het Fries? 

Aantal % 
ja 11 57,9 
nee 8 42,1 

Total 19 100,0 

Welke functie-eisen voor de leerkrachten in het PO zijn door de gemeente 
vastgesteld met betrekking tot het geven van het Fries? 

Aantal 
bevoegdheid Fries 1 

fries kunnen verstaan 
4 en lezen 

fries kunnen verstaan 
1 lezen en spreken 

fries kunnen verstaan 
lezen spreken en 2 
schrijven 

geen 13 
Total 21 

Stimuleert de gemeente in haar beleid het 
bijscholen van leerkrachten in het Fries? 

Aantal % 
ja 5 23,8 
nee 16 76,2 

Total 21 100,0 

Cumulative 
% Percent 
4,8 4,8 

19,0 23,8 

4,8 28,6 

9,5 38,1 

61 ,9 100,0 

100,0 



Is er beleid voor het bevorderen van een goede 
aansluiting van het Fries als vak tussen het primair en 

voortgezet onderwijs? 

Aantal % 
geen beleid 18 85,7 
passief beleid 3 14,3 
Total 21 100,0 

2.2.3 voortgezet onderwijs 

Heeft de gemeente beleid over het Fries als vak 
in het voortgezet onderwijs? 

Aantal % 
ja 3 13,6 
nee 19 86,4 

Total 22 100,0 

Voert de gemeente overleg met het voortgezet 
onderwijs over het Fries als voertaal? 

Aantal % 
nee 22 100,0 

Stimuleert de gemeente het voortgezet onderwijs (Vmbo, 
Havo, Vwo) voor het opzetten van een examen klas Fries? 

A",nt", I % 
ja 2 9,5 
nee 19 90,5 
Total 21 100,0 
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2.2.4 volwassenenonderwijs 

Maakt de gemeente gebruik van de Wet Educatieve Centra? 

nee 

Vindt u de medewerking van de scholen hierbij voldoende? 

Aantal % 
ja 2 66,7 

nee 1 33,3 

Total 3 100,0 

2.3 Bestuur 

Heeft de gemeente een verordening Fries? 

ja 

nee 

Totaal 

Aantal 
9 

9 

18 

% 
50,0% 

50,0% 

100,0% 

Voertaal van de gemeenteraadsvergadering 

Aantal % 
Fries 18 85,7% 

Nederlands 19 90,5% 

Streektaal 3 14,3% 

Wat is de voertaal van raadscommissievergaderingen 

Aantal % 
Fries 17 77,3% 

Nederlands 18 81 ,8% 

Streektaal 3 13,6% 



In welke taal worden notulen c.q besluitlijsten opgesteld 

Aantal % 
Fries 13 59,1% 

Nederlands 17 77,3% 

Streektaal 1 4,5% 

Komt de taal van de notulen overeen met de 
taal tijdens de vergaderingen? 

Aantal % 
ja 17 81 ,0% 

nee 4 19,0% 

Totaal 21 100,0% 

In welke taal worden agenda's opgesteld 

Aantal % 
Fries 6 27,3% 

Nederalands 17 77,3% 

Streektaal 

In welke taal worden raadstukken opgesteld? 

Fries 

Nederlands 

Streektaal 

Aantal 
8 

19 

% 
38,1% 

90,5% 

Worden bij nieuwbouwwijken straatnamen in 
het Fries vastgesteld? 

Aantal % 
ja 17 85,0% 

nee 3 15,0% 

Totaal 20 100,0% 
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taal plaatsnamen op de komborden 

Fries 

Nederlands 

Streektaal 

Aantal 
14 

19 

1 

Mederwerkers gemeente in baliefunctie, 
contact in Fries of betreffende streektaal 

A::l nt::l I °/n 
ja 9 40,9 

nee 13 59,1 

Total 22 100,0 

Fries ja Aantal 
9 

Streektaal ja Count 

Heeft de gemeente intern afspraken gemaakt over 
de taal keuze aan de telefoon en achter de balie 

Fr~(1lJ~nr.v °/n 
Valid ja 9 40,9 

nee 13 59,1 

Total 22 100,0 

Fries ja Aantal 
7 

Nederlands ja Aantal 
6 

% 
66,7% 

90,5% 

4,8% 

Welke vaardigheden in het Fries verwacht de 
gemeente van beleidsmedewerkers? 

Aantal % 
fries kunnen verstaan 9 47,4% 

fries kunnen verstaan 
8 42,1% 

en lezen 

fries kunnen verstaan 
2 10,5% 

lezen en spreken 

Totaal 19 100,0% 



Biedt uw gemeente de mogelijkheid aan niet-Friestalige 
medewerkers om de Friese taal te leren via cursussen? 

Cumulative 
Aantal % D. 

ja 19 86,4 86,4 
nee 3 13,6 100,0 

Total 22 100,0 

Staat er in de gemeentegids c.q. het foldermateriaal van de 
gemeente of op de pagina in huis aan huis bladen ook informatie 

over het Fries c.q. de streektaal? 

Cumulative 
Aantal O/n ..... 

ja 10 45,5 45,5 
nee 12 54,5 100,0 
Total 22 100,0 

Maakt uw gemeente het Fries zichtbaar in openbare ruimten? 

Cumulative 
Freauencv O/n Percent 

ja 8 36,4 36,4 

nee 14 63,6 100,0 
Total 22 100,0 

Krijgen nieuwe inwoners van uw gemeente voorlichting over de 
Friese taal en cultuur, bijvoorbeeld tijdens een welkomstavond of 

een voorlichtingspakket? 

Cumulative 
Aantal % n. 

ja 10 47,6 47,6 
nee 11 52,4 100,0 
Total 21 100,0 
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Wordt er door of vanwege de gemeente aan asielzoekers met 
een verblijfstatus en buitenlanders die langere tijd in Fryslän 
blijven, voorlichting gegeven over de Friese taal en cultuur? 

Cumulative 
Aantal o/n Percent 

ja 4 19,0 19,0 

nee 17 81 ,0 100,0 

Tatal 21 100,0 

Krijgt een burger die een brief aan de gemeente in het Fries c.q. 
de streektaal schrijft, een antwoord van de gemeente in het Fries 

C.q. streekstaal? 

Cumulative 
Aantal % D. 

ja 18 81,8 81 ,8 

nee 4 18,2 100,0 

Tatal 22 100,0 

Keuzemogelijkheid om de huwelijkstoespraak in het Fries c.q. de 
streektaal te laten houden? 

Cumulative 
Aantal % Percent 

ja 21 95,5 95,5 
nee 1 4,5 100,0 

Tatal 22 100,0 

Biedt de gemeente de keuzemogelijkheid aan 
om het trouwboekje in het Fries te krijgen? 

ja 

nee 

trouwboekje is tweetalig 

Aantal 
16 

4 

1 

% 
76,2% 

19,0% 

4,8% 



Heeft de gemeente in de klachtenprocedure 
voorzien in de mogelijkheid dat een klacht in 

het Fries c.q. streektaal behandeld wordt? 

Aantal % 
ja 7 35,0% 

nee 13 65,0% 

Totaal 20 100,0% 

Indien de gemeente de behandeling van klachten opgedragen 
heeft aan de Nationale Ombudsman, is in de overeenkomst dan 

voorzien in de behandeling van klachten in het Fries c.q. 
streektaal? 

Cumulative 
Aantal % Percent 

ja 3 18,8 18,8 

nee 13 81,3 100,0 

Tatal 16 100,0 

Talen op de website 

Aantal % 
Fries 8 38% 

Nederlands 20 95% 

Streektaal 1 5% 

Anders 2 10% 

andere taal op de website 

Engels 

Friese startpagina 1 

79 



80 

2.4 Cultuur 

Stimuleert de gemeente uitingen van Fries taal en cultuur in het beleid la.v. cu"urele instellingen zoals: 

n. 

Aantal . A"nl,,' % 

muziekscholen 5 23.8% 10 47.6% 
schouwburg 3 14.3% 5 23.8% 
amateur theater 10 47.6% 7 33.3% 
opent ucht theater 6 28.6% 6 28.6% 
zang koren 7 33.3% 11 52.4% 
muziekkorpsenIfanfare 5 23.8% 12 57.1% 
museal oudheidkamers 7 33.3% 10 47,6% 
bibliotheken 10 47.6% 7 33.3% 
creativIteitscentra 3 14.3% 8 38.1% 
festivals 6 28.6% 6 28.6% 
dorpskranten/streekbladen 6 30.0% 10 50.0% 
dorpsfeesten 2 9.5% 12 57.1% 
culturele routes 8 38.1% 11 52.4% 
tryske sporten 7 33.3% 10 47.6% 

Worden cursussen over de Friese taal en cultuur gegeven voor 
personeel in de culturele sector? 

Cumulative 
Aantal % ppr~pnt 

ja 2 9,1 9,1 

nee 20 90,9 100,0 

Total 22 100,0 

Worden in uw gemeenten uitwisselingsprogramma's 
georganiseerd met groepen uit andere 

minderheidstaalgebieden? 

Cumulative 
Aantal % I"'> 

ja 4 18,2 18,2 

nee 18 81 ,8 100,0 

Total 22 100,0 

ni"tv"n 

A"nl,,' % 
6 28.6% 

13 61.9% 
4 19.0% 
9 42.9% 
3 14.3% 
4 I 19.0% 
4 ! 19.0% 
4 19.0% 

10 47.6% 
9 42.9% 
4 20.0% 
7 33.3% 
2 9.5% 
4 19.0% 



2.5 Media 

Is het gebruik van Fries een aandachtspunt bij het beleid t.a.v. de lokale 
omroep? 

Cumulative 
Aantal % Percent 

ja 3 13,6 13,6 

nee 16 72,7 86,4 
niet van toepassing 3 13,6 100,0 
Tota l 22 100,0 

Houdt de gemeente bij de selectiecriteria of benoemingscriteria voor leden 
van de programmaraad van de lokale omroep rekening met de tweetaligheid 

van de provincie Fryslän? 

Cumulative 
A::l nt::l I Gin 

ja 3 13,6 

nee 15 68,2 

niet van toepassing 4 18,2 

Total 22 100,0 

Stimuleert de gemeente het verschijnen van dorps kranten en 
streekbladen in het Fries? 

Cumulative 
A::l nt ::l I Gin 

ja 1 4,5 

nee 21 95,5 

Total 22 100,0 

Gebruikt de gemeente Fries in aankondigingen in 
streekbladen of nieuwsbladen? 

A::lnt::ll °/n 
ja 8 40,0 

nee 12 60,0 

Total 20 100,0 

n 

4,5 

100,0 

Pprr.pnt 

13,6 

81 ,8 

100,0 
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2.6 Sociaal-cultureel werk 

Betrekt de gemeente het gebruik van het Fries c.q streektaal bij 
beleid t.a.v. : 

i. nne 

Count % Count % 
sport 21 100,0% 

recreatie 4 19,0% 17 81,0% 

toeristische 5 23,8% 16 76,2% 

jongerenbeleid 20 100,0% 

ouderenbeleid 2 9,5% 19 90,5% 



2.7 Gezondheidszorg 

Gebruikt de gemeente het Fries ook in overleg 
over zorg beleid 

Aantal % 
ja 1 5,9 

nee 16 94,1 

Total 17 100,0 

Stimulering van beleid gericht op gebruik van Fries door burgens in contact te 
brengen met zorginstellingen zoals: 

iJ nE!p 

Aantal % Aantal % 
GGD 1 5,0% 19 95 ,0% 

consultatiebureau 1 5,0% 19 95,0% 

schooldokter 1 5,0% 19 95,0% 

wooncentra voor ouderen 2 10,0% 18 90,0% 

verzorgings/verpleegtehuis 2 10,0% 18 90,0% 

thuiszorg 2 10,5% 17 89 ,5% 

ambulance vervoer 19 100,0% 

brandweer 19 100,0% 

WVG 19 100,0% 
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Bijlage 4 

Indeling gemeenten in Actief, Passief en Semi-actief 

Vraag 2 

Vraag 3 

Vraag Sa 

Vraag 6 

Vraag 8 
Vraag 9 

Vraag 10 

Vraag 12 

Vraag 14 

Vraag 15 

Vraag 16 

Vraag 17 

Vraag 7 

Vraag 11 

Vraag 13 

Totaal 

Maximaal 

0- 0,3= 
0,31 - 0,6 

0,61 - 1,2 

Vraag 20 

Vraag 21A 

Vraag 21C 

Vraag 22A 

Vraag 22C 

Vraag 23A 

Vraag 23C 

Vraag 25A 

Vraag 25C 
Vraag 26A 

Vraag 26C 

Vraag 27 

Vraag 28A 

Onderwijs: 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 
Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Geen beleid 0 punten, Passief bele id 1 punt, Actief beleid 2 punten 

1= 2 punten, 2/3/4= 1 punt, 5= 0 punten 

Geen beleid 0 punten, Passief beleid 1 punt, Actief beleid 2 punten 

18 punten 

18:15=1.2 

Passief taalbeleid 
Semi-actief taalbeleid 

Actief taalbeleid 

Bestuur: 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 
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Vraag 28C Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 29A Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 29C Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 30A Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 30B Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 30D Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 31 1/2= 1 punt. 3/4= 2 punten 

Vraag 32 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 33 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 34 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 35 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 36 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 37 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 38 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 39A Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 40 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 41 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 42A Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 42C Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Totaal 33 punten 

Maximaal 33:32=1,05 

0 - 0,25= Passief taalbeleid 

0,26 - 0,5 = Semi-actief taalbeleid 

0,51 - 1,05= Actief taalbeleid 

Cultuur: 

Vraag 43A Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43B Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43C Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43D Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43E Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43F Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43G Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43H Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 431 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43J Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43K Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43L Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43M Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 43N Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 44 Ja 1 punt, Nee 0 punten 

Vraag 45 Ja 1 punt, Nee 0 punten 
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Totaal 

Maximaal 

° - 0,25 

0,26 - 0,5 

0,51 - 1,0 

Vraag 46 

Vraag 47 

Vraag 48 

Vraag 49 

Totaal 

Maxmaal 

° - 0,25 

0,26 - 0,5 
0,51 - 1,0 

Vraag 50 

Totaal 

Maximaal 

16 punten 

16: 16 punten= 1,0 

Passief taalbeleid 
Semi-actief taalbeleid 

Actief taalbeleid 

Media: 

Ja 1 punt, Nee ° punten 

Ja 1 punt, Nee ° punten 

Ja 1 punt, Nee ° punten 

Ja 1 punt, Nee ° punten 

4 punten 

4:4 punten= 1,0 

Passief taal beleid 

Semi-actief taalbeleid 

Actief taalbeleid 

Sociaal-cultureel werk: 

4/5 keer ja = 2 punten 

2/3 keer ja = 1 punt 

0/1 keer ja = ° punten 

2 punten 

2:2 punten= 1,0 

° -0,25 Passief taalbeleid 
0,26 - 0,5 
0,51 - 1,0 

Semi-actief taalbeleid 

Actief taalbeleid 
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Gezondheidszorg: 

Vraag 51 

Vraag 52 

Totaal 
Maximaal 

Ja 1 punt, Nee 0 punten 

5 tlm 9 keer ja = 2 punten 

3 tlm 4 keer ja = 1 punt 

o tlm 2 keer ja = 0 punten 

3 punten 

3:2 = 



Bijlage 5 Uitwerkingen rondetafelgesprekken 

Uitwerking interview groep 1 

13 juli 2005, gemeentehuis Ferwerderadiel 

Aanwezigen: 

Burgemeester gemeente Ferwerderadiel : 
Wethouder gemeente Wymbritseradiel: 

Wethouder gemeente Dongeradeel: 
Onderzoeker NHL: 

Dhr. W. van den Berg; 

Mevr. A . de Boer-Heegsma; 

Dhr. A. Oosterhof; 

Miranda Domenie 

De burgemeester van Ferwerderadiel steekt meteen van wal met het Friese

taaibeleid van de gemeente. Hij geeft mij een beleidsplan dat net is aangepast. 

Wymbritseradiel en Dongeradeel hebben ook een beleidsplan maar dat van 

Wymbritseradiel is sterk verouderd. Mevr. De Boer heeft wel belangstelling voor 
het plan van Ferwerderadiel. Sowieso worden beleidsplannen van de verschillende 

gemeenten en van de provincie met elkaar uitgewisseld. 

Ferwerderadiel geeft aan dat er weinig subsidie verkrijgbaar is om het Friese taal

beleid te ondersteunen, alleen voor het Tomke-project, waar alle drie de gemeenten 

dan ook gebruik van hebben gemaakt. 

Aangezien er weinig subsidiegelden zijn, wordt met name geadviseerd over 

stimulering van het Fries en dan met name bij scholen . 

Deze drie gemeenten behoren tot de top vijf van actieve gemeenten wat betreft 

taalbeleid. Wat onmiddellijk opvalt is dat deze gemeenten daar trots op zijn . 

Ze willen dan ook graag weten wie de andere twee gemeenten waren. Verbazing 

alom als blijkt dat Leeuwarden ook in de top vijf staat. "Hoe kan dat, daar wordt 

amper Fries gesproken." Friestalige gemeenten wordt telkens weer geïnterpreteerd 

als "veel gebruik van de Friese taal in het interne bestuur" . Wanneer de gemeenten 

met elkaar in gesprek gaan, wordt toegegeven dat Leeuwarden inderdaad een 
actief taalbeleid heeft: het wordt beschreven en toegepast. Maar toch vinden zij 

hun eigen gemeente "Frieser" omdat het daar vanzelf gaat. In vergaderingen 

wordt Fries gesproken, aan de balie wordt Fries gesproken, er wordt genotuleerd 

in dezelfde taal als gesproken wordt. De burgemeester van Ferwerderadiel is geen 
Fries, maar spreekt het toch. Hij vindt het belangrijk en doet daarvoor zijn best. 

De drie gemeenten zijn erg bewust met het Fries bezig, met name binnen het 

gemeentehuis, bij scholen en in de externe communicatie. Dit beeld komt overeen 

met het kwantitatief onderzoek. Zij maken continu medewerkers van de gemeente 

bewust van het Fries. En het wordt continu gebruikt, zelfs tijdens het diepte-inter

view. Een inwoner van Friesland behoort de taal immers op zijn minst te verstaan . 

Ik vraag of het aan de Friesgezindheid van de burgers ligt dat hun gemeente zo Fries 

is. De geïnterviewden denken dat dat wel meespeelt. Fries is in deze gemeenten 

nog altijd de voertaal en burgers verwachten dan ook dat ze in het Fries aange

sproken worden. Er komen per jaar slechts een handvol klachten binnen van 

burgers die ongewenst in het Fries aangesproken worden door medewerkers van 

de gemeente. 
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In Dongeradeel lijkt het de laatste jaren steeds Frieser te worden volgens de wet
houder. Een vasthoudende wethouder (h ijzelf) draagt daar zeker aan bij. 

Adviseren kost in deze gemeente dan ook weinig moeite. Meer dan adviseren kun 
je niet doen en willen ze ook niet doen. 
Voor theater is subsidie beschikbaar voor Friestalige projecten. Dat gebeurt heel 
bewust. Dhr. Oosterhof zou liever meer gebruik van het Fries zien op alle terreinen. 
Dongeradeel beschikt ook over een Friestal ige peuterspeelzaal. Op scholen zou hij 

liever meer invloed hebben, maar hij mag niet klagen . Op één middelbare school is 
het Fries zelfs voertaal in sommige lessen, het is heel gewoon bij een vak als 
geschiedenis. De andere twee gemeenten zijn hierover verbaasd. De leerlingen 
accepteren dit. De lokale docent bepaalt dus welke taal gesproken wordt en de 
gemeente Dongeradeel heeft geluk dat dat nogal eens een Fries is en dat lijkt n iet 
minder te worden. 

De gemeenten hebben alle drie nooit getoetst bij de burgers of zij de Friese taal 
wel belangrijk vinden. " Als je het de burger vraagt, zegt hij altijd : Ik ben niet zo 
Fries, maar ze zijn Frieser dan ze zelf in de gaten hebben!" De anderen herkennen 
d it. Het is de Friese sfeer die een Fries zelf niet herkent, omdat die zo normaal is. 
Er is een inspraakronde geweest voor burgers t.a .v. het beleidsplan Fries. Daar zijn 
geen reacties uitgekomen. En er zijn zelden klachten. Daarbij worden de burgers 

vertegenwoordigd door de raad, dus toetsing bij de burgers zelf is niet nodig. 
In Dongeradeel is het f inanciële deel van het beleidsplan niet gelukt: er is te weinig 
geld voor. Veel van het geld wordt uitgegeven aan cursussen voor ambtenaren op 
het gemeentehuis. Ferwerderadiel en Wymbritserdiel stemmen samen geregeld af. 

Ferwerderadiel stimuleert het schriftelijk gebruik van het Fries. Degene die de 

stukken maakt, is echter niet altijd goed in het schrijven van Fries, daarom is er 
iemand aanwezig op het gemeentehuis die de stukken nakijkt op taal. 
Het contact met derden en dan met name de provincie gebeurt zoveel mogelijk in 
het Fries. 

Wat we kunnen doen, doen we ook. Je moet er wel op letten dat mensen die 
geen Fries verstaan en/of lezen geen informatie missen. Belangrijke mededelingen 
voor burgers gebeuren dan ook in het Fries en in het Nederlands. En ook het jaar
verslag is tweetalig, evenals de website. Dit geldt voor alle drie de gemeenten en 
daar is dus ook het ambtelijk verkeer met name Fries. 

Spiegeling aan andere gemeenten: Beleidsplannen worden uitgewisseld. 
Benodigde hulpmiddelen: Geld natuurlijk. Maar meer dan adviseur (bijvoorbeeld 
naar het onderwijs) willen de gemeenten niet zijn . De uiteindelijke beslissing over 
het voeren van een taa lbeleid op dat terrein ligt niet bij de gemeente. 

Als succesfactoren voor beleid tweetaligheid worden genoemd: geld, een vasthouden
de en doelgerichte wethouder en drive, je moet het met name willen als gemeente. 

Het is deze gemeenten opgevallen dat de provincie een heel actief taalbeleid heeft, 
veel cursussen bijvoorbeeld . 



Ferwerderadiel zou best nog wel wat meer aan Fries taal beleid willen doen, maar 

daar is geen geld voor. Zelfs voor het Tomke-project is het vechten . 

Wat is het verschil tussen een actieve en passieve gemeente? 

Het verbaast de deelnemers aan het gesprek te horen dat Dantumadeel en 

Achtkarspelen veel lager scoren. In hun ogen zijn die gemeenten net zo Fries als 

zijzelf. In de dagelijkse gang van zaken scheelt het niet veel, ze zijn alleen niet zo 

uitgesproken aan de gang met het maken van beleid ervoor. Maar daar op het 

gemeentehuis (daar heb je het weer) gaat het er net zo Fries aan toe. 

Maar in sommige gemeenten (zeker grotere steden) zijn de burgers nou eenmaal 
minder Fries, dat zal ook wel meetellen. 

91 



92 



Uitwerking interview groep 2/3 
28 september 2005, stadhuis Leeuwarden 

Aanwezigen: 
Wethouder gemeente Leeuwarden: Dhr. T. van Mourik 
Wethouder gemeente Sneek: Dhr. H. van den Broek 
Onderzoeker NHL: Miranda Domenie 

Afwezigen: 
Burgemeester gemeente Leeuwarderadeel : Dhr. E.J. ter Keurs 
Wethouder gemeente Boarnsterhim: Dhr. H.A. Jonkers 

Sneek en Leeuwarden hebben beide geen verordening Fries maar zijn daar wel 
mee bezig . Dhr. V.d. Broek: een verordening is een toetsingsinstrument, het beleid 
op zichzelf is veel belangrijker. 

Vraag: Wanneer vind je zelf dat je een actief taalbeleid voert? 
V.d . Broek: Wanneer je ervoor zorgt dat ambtenaren Fries spreken, zodat bezoekers 
hun taal kunnen spreken. Ambtenaren gaan daarvoor op cursus, in eerste instantie 

om het te leren spreken, maar later ook om het te leren schrijven. Het lijkt intern 
gericht, maar het is extern gericht: je wilt je klanten bedienen. 
v. Mourik: Taalbeleid is geslaagd als burgers in hun eigen taal kunnen communiceren 
en zich in het Fries kunnen verdiepen als zij daar behoefte aan hebben. 

Vraag: welke ambities heeft u op het gebied van taalbeleid? 

v. Mourik: We willen een verordening Fries omdat dat zekerheid biedt en regels 
vastlegt. Verder zijn we er trots op om hoofdstad te zijn van de provincie met de 
tweede rijkstaal. Om die redenen onderhouden we relat ies met de Afûk, de Fryske 
Akademy en andere instanties die zich bezig houden met de Friese taal. 
V.d. Broek: ik zie dat ook als taak van Leeuwarden. Maar voor Sneek geldt in 
mindere mate dezelfde rol als centrumgemeente van de Zuidwesthoek. Als 
centrumgemeente in een plattelandsgebied is het onze taak een actief beleid te 
voeren. Nieuwe burgers blijken ook geïnteresseerd te zijn in de Friese taal. 
De laatste tien jaar worden (nieuwe) burgers minder afhoudend t.o.v. de Friese 
taal. Ook in de raad worden het Fries en het Nederlands steeds vaker naast elkaar 
gebruikt en mensen hebben daar steeds minder moeite mee. 

Vraag: weten jullie wat de bevolking wil op het gebied van taalbeleid? 
In de gemeente Sneek is sprake van gebruik van drie talen, Nederlands, Fries en 
Sneker stadsfries in de verhouding van elk eenderde. 
Ook Leeuwarden heeft een stadsfries dialect. Het Historisch Centrum van de 
gemeente Leeuwarden besteedt wel aandacht aan het stadsfries, maar hiervoor is 
geen specifiek beleid. 

Voor Sneek geldt dat er een stadsdichter aangesteld is, er worden voorstell ingen 
gegeven in het Sneker stadsfries. Dat wordt wel gestimuleerd, maar ook daar is 
geen specifiek beleid voor. 
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Wat Sneek betreft, er wordt geen onderzoek gedaan naar de wensen van de 
bevolking. De FNP trekt behoorlijk aan de bel, dat is wel bekend. Er is een vernieti
gend rapport van de Onderwijsinspectie gekomen over het Fries op basisscholen. 
De doelstellingen worden niet gehaald. Maar als je de ouders zou vragen: moeten 
de kinderen Fries leren of Nederlands, dan kiezen ouders ervoor de kinderen goed 
Nederlands te leren. Zij denken nog vaak: "Als je twee talen leert, krijg je van 
beide vaak het slechtste mee: Nederlands vol fries ismen. " 
v. Mourik: De beste manier om Fries te leren is om nieuwe burgers twee weken 
'onder te dompelen' in een cursus Fries op een afgelegen plek waarbij alle 
communicatie in het Fries gaat. Dat wordt door sommige werkgevers ook aan
geboden en het blijkt zeer effectief te zijn. Misschien is hiervoor subsidie van de 
Afûk beschikbaar, dus dat zou betekenen dat we dat indirect stimuleren. 

Vraag: hoe wordt het beleid uitgevoerd? 
In de gemeente Leeuwarden: bijvoorbeeld het aanstellen van een stadsdichter. 
Deze hoeft niet persé in het Fries te dichten, want de twee talen zijn gelijk in 
belangrijkheid. Maar hij doet dat wel met regelmaat. 
In de gemeente Sneek: ambtenaren moeten bereid zijn de Friese taal op zijn minst 
passief te beheersen. Je geeft een goed voorbeeld op die manier. We hebben ook 
eens Fries lesmateriaal gekocht als gemeente en dat gratis ter beschikking gesteld 
aan het basisonderwijs, maar we weten niet of het materiaal ook (goed) gebruikt 
is. Dat geldt voor alle dingen die je aanbiedt. Vast staat wel dat de doelstellingen 
niet worden gehaald, zoals eerder besproken, met name in de steden. Op de basis
school is Fries verplicht. 
Sneek en Leeuwarden hebben beide meegedaan aan het Tomke-project. Dit vonden 
ze een leuk en zeer geslaagd project. 
V.d . Broek: Sneek heeft ook een Friese peuterspeelzaal. In het begin bleven de 
aanmeldingen daar achter bij andere, maar ondertussen zijn die gelijkgetrokken, 
terwijl het verschil Fries/niet Fries nog steeds bestaat. In het voortgezet onderwijs 
mag het Fries aangeboden worden en je kunt er examen in doen. Maar er zijn 
meestal maar enkele leerlingen per jaar die Fries als eindexamenvak kiezen. Je 
weet niet hoe je zou moeten stimuleren om dat aantal te vergroten. 
In Leeuwarden zijn scholen waar wel 40 talen voorkomen. We zijn al lang blij als 
daar Nederlands gesproken wordt. Bij de keuze tussen integratie of Fries komt 
integratie toch op de eerste plaats. 
In Sneek wordt ook cultureel veel gedaan. We stimuleren Tryater, de stadsdichter. 
En als bijvoorbeeld Piter Wilkens of de Kast optreden, zorgen we er wel voor dat 
er bijvoorbeeld een locatie is. 
v. Mourik: Simmer 2000 was magnifiek! Het Frysk Orkest wordt ook nog steeds 
gemist. 
V.d . Broek: Tien jaar geleden was er veel onmogelijk op het gebied van de Friese 
taal, ik heb toch het idee dat het Fries in de lift zit. De taal wordt erkend, vanuit 
Europa worden de minderheidstalen gestimuleerd, het klimaat is gunstiger voor 
een minderheidstaal. Kennelijk vindt men het leuk, ook mensen van buitenaf. 
v. Mourik: Ja, dat merk ik ook. De historische vereniging van Leeuwarden (Aed 



Levwerd) krijgt snel steeds meer leden. Misschien omdat de buitenwereld 

mondialiseert, krijgen mensen meer behoefte aan kleinschaligheid, dat geeft ze 

een veilig gevoel en houvast (het is maar een theorie van mij) . 

Vraag: Het menusysteem 
V.d. Broek: Ja, dat ken ik wel. Hebben we ook veel gebruikt. Het is een soort 

van aandachtspuntenlijst: wat hebben we al, wat kan er nog? Bruikbaar, geen 

verbeterpunten. 
V. Mourik: dat hebben we vast gebruikt, maar ik weet het niet en ken het niet zelf. 

Vraag: heb je hulpmiddelen nodig? 

Wat de gemeente Sneek betreft: een soort onderwijsbegeleidingsdienst misschien. 
Wat doen we daar precies, te weinig in ieder geval, want de doelstellingen 

worden niet gehaald. Er moet meer toezicht gehouden worden op wat er werkelijk 

gebeurt. Misschien een continue lijn van onderzoek/monitoring. Docenten moeten 

ook wel in staat zijn om aandacht te geven aan het Fries, zij moeten daarbij 
geholpen/geadviseerd worden . Verzin een Fries Tomke-project, een leuk project 

dat net zo aanslaat als nu in het voorschools onderwijs, maar dan voor de jeugd 

van de basisschoolleeftijd. 

De Fryske Akademy heeft voor computergebruik een 'Fryske Taalhelp" met o.a. 

een spellingscontrole gemaakt. Wij hebben dat nu in Sneek. Ik weet niet hoeveel 

gebruik ervan wordt gemaakt, maar ik wil andere gemeenten aanraden dat ook 

te gebruiken, het kan net die drempel wegnemen om een stuk in het Fries te 

schrijven in plaats van in het Nederlands. 

v. Mourik: ja, een voorbeeldje: vroeger had je het schoolkaatsen door met name 

jongelui van het platteland, daar werd heel veel Fries gesproken. Dat is nu 

afgeschaft en zo verdwijnt er weer een stukje Fries uit de stad. En integratie van 

allochtonen gaat voor. 
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Bijlage 6 

Dit onderzoek is als 2e-jaars leeronderzoek uitgevoerd door: 

Marieke de Boer 

Reina Duijtshoff 

Arnoud Popping 

Matthijs de Vries 

Onderzoeksbegeleider: mevr. Miranda Domenie. 
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