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Fries burgerpanel over meertaligheid in Fryslân

Fryslân is een provincie met twee officiële talen: Nederlands en Fries. Door glo-

balisering en het vervagen van grenzen neemt ook het gebruik van Engels, Duits 

en andere talen toe. Welke taal of talen spreken de panelleden? Hoe beleven zij 

dit in hun dagelijkse leven? Moet er op het gemeentehuis, bij hulpdiensten of 

in het leslokaal wel of niet in meerdere talen worden gecommuniceerd? Via de 

meest recente enquête van het Fries burgerpanel, geven inwoners van Fryslân 

hun mening over meertaligheid in Fryslân. Deze publicatie biedt een selectie 

van de uitkomsten. Beleidsmakers en organisaties die zich met meertaligheid 

bezighouden, zoals de provincie Fryslân, de Friese gemeenten, de Fryske Aka- 

demy en de Afûk, krijgen deze publicatie toegestuurd. Zij krijgen hiermee een 

beeld van de taalbeheersing en -beleving van de panelleden en hun mening over 

(lokaal) meertaligheidsbeleid. 

 

De term ‘Meertaligheid’

Doorgaans wordt iemand meertalig genoemd wanneer hij/zij afwisselend meer 

dan één taal gebruikt om met anderen te communiceren. In deze publicatie 

wordt met meertaligheid bedoeld: het gebruik van meerdere talen in het  

dagelijkse leven thuis, in de buurt, op school of op het werk. Bijvoorbeeld  

Fries en Nederlands, of Nederlands, Engels en Duits. 

Verderop in deze publicatie blijkt dat de panelleden het belangrijk vinden om verschillende 

talen te kunnen spreken. De eentaligen en meertaligen hebben uitgebreid gereageerd op 

wat zij als voor- en nadelen ervaren in hun dagelijkse communicatie. Verder hebben de 

panelleden een duidelijke mening over de voertaal die zij relevant vinden bij overheden,  

in het onderwijs en binnen verschillende beroepssectoren. 

Fries Burgerpanel is een initiatief van Partoer

49% 51%

 995
RESPONDENTEN

79% 
RESPONS

0%

 47% van de panelleden heeft Fries als moedertaal. 

 52% van de panelleden spreekt dagelijks twee, drie  
of meer talen. 
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Taalgebruik

‘Jammer dat we hieltiten 
minder Frysk brûke.  
Hoe sil it oer 50 jier wêze?’ 

In welke taal of talen bent u thuis opgevoed (uw moedertaal)? 

Welke taal of talen spreekt u in uw dagelijkse leven?

32% Nederlands

14% Fries

  2% Streektaal

  0% Buitenlandse taal

42% Fries en Nederlands

  3% Streektaal en Nederlands

  2% Buitenlandse taal en Nederlands    

  0% Buitenlandse taal en Fries

 48%  47%Eén taal: Twee talen: 

3% Fries, Nederlands en buitenlandse taal / talen

2% Fries, Nederlands en streektaal / talen

 5% Drie talen of meer:

47% Fries

35% Nederlands

  6% Streektaal

  1% Buitenlandse taal

  5% Fries en Nederlands

  5% Streektaal en Nederlands

  1% Buitenlandse taal en Nederlands

  0% Buitenlandse taal en Fries

 89%  11%Eén taal: Twee talen: 

89% van de panelleden 
is thuis in één taal 
opgevoed, maar 48% 
spreekt dagelijks in 
één taal. Men spreekt 
vooral Fries en Neder-
lands (42%).

47% van de panelleden 
is thuis in het Fries 
opgevoed, maar 14% 
spreekt dagelijks 
alleen Fries. Men 
spreekt vaker alleen 
Nederlands (32%) dan 
alleen Fries (14%). 

 32% van de panelleden ervaart dat in zijn/haar 
omgeving het aantal Fries sprekende  
mensen afneemt.
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Taalbeheersing Het percentage panel-
leden dat de taal heel 
goed kan spreken is 
groter voor het Fries 
dan voor het Engels. 
(50% versus 20%) 

Er zijn in percentages 
5 keer meer panel-
leden die helemaal 
niet Fries kunnen 
spreken dan helemaal 
niet Engels.
(10% versus 2%)

% %% %% %% %% % % %

 26% van de panelleden beheerst de 
Friese taal heel goed of goed op 
schrift  74% van de panelleden kan 

heel goed of goed Engels 
verstaan
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Belang van talen

‘Helaas gaat de discussie in Friesland 
vaak alleen over Nederlands en Fries. 
Maar de wereld verandert snel.  
Daarom graag ook meer aandacht 
voor Chinees en Spaans’.

‘Vanwege ‘Europa’ is het belangrijker 
geworden om meer talen te spreken. 
Als basis in ieder geval, naast Neder- 
lands en Fries, ook Duits, Frans en  
Engels’. 

‘Het Fries is een mooie taal, maar  
vanuit economisch gezichtspunt  
vind ik Duits belangrijker’.

‘Fries vind ik belangrijk voor de binding 
met historie en cultuur. Engels voor de 
loopbaanontwikkeling en Europa.’

‘Het hoeft niet te worden zoals het 
vroeger was.’

Engels kunnen spreken vinden de panelleden belangrijker dan Fries 

kunnen spreken. Dit is opvallend, omdat de panelleden beter Fries 

dan Engels spreken en dit in de dagelijkse praktijk ook vaker doen. 

Engels te kunnen spreken

Fries te kunnen spreken

Een andere taal te kunnen spreken

87%

68%

57%

Hoe belangrijk vindt u het om naast Nederlands ook…
(% beantwoord met ‘belangrijk’ of ‘heel belangrijk’)

Panelleden jonger 
dan 35 jaar vinden  
Engels spreken belang- 
rijker dan panelleden 
ouder dan 35 jaar  
(94% versus 86%).

Panelleden die in plaat-
sen met minder dan 
10.000 inwoners wonen, 
vinden Fries spreken 
belangrijker dan panel- 
leden die in plaatsen 
met meer dan 10.000 
inwoners wonen  
(74% versus 58%). 

     Duits Maleis Chinees 

    Frans Russisch      Spaans    

Arabisch  Portugees  Turks  Italiaans
     Zweeds   Bildts, Stellingwerfs, Stadsfries 

 

 57%
van de panelleden vindt het ook belangrijk nog een andere  

taal dan Nederlands, Fries of Engels te kunnen spreken.  

Welke talen worden genoemd?



RESPONDENTEN
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Taalbeleving eentaligen

Aan de panelleden die dagelijks één taal spreken, is gevraagd welk voordeel en welk nadeel 
zij ervaren in hun communicatie. Deze pagina laat zien wat zij zoal antwoordden.

Geen verwarring 
‘Met Nederlands ben ik voor iedereen  
verstaanbaar in dit land.’

‘Geen misverstanden. Precies waar een 
taal voor dient.’

Minder groot bereik 
‘Ik kan niet onbekommerd deelnemen 
aan een Friestalig gesprek met mijn 
dorpsgenoten.’

‘Fries heeft een kleine reikwijdte.’

Dichtbij jezelf  
‘Ik kan zeggen wat ik bedoel, recht uit  
mijn hart.’

‘Ik kin sa it bêste myn gefoelens ûnder 
wurden bringe.’

Schakelen kost moeite 
‘De oergong nei bygelyks it Hollânsk is 
somtiden efkes dreech, omdat ik dat net 
faak praat.’

‘Overschakelen op een andere taal kost 
mij moeite. Het lukt wel. Maar bij een 
tweetalige opvoeding is dit gemakkelijker.’Gemak 

‘Ik kin sizze wat ik tink en hoech der net 
oer nei te tinken. As ik in oare taal prate 
moat, dan moat ik earst foarút tinke hoe  
ik dat dan sizze sil.’ 

Lastig voor anderen 
‘Sommige mensen uiten zich gemakkelijk-
er in het Fries. Dat gaat dan lastiger omdat 
ik in het Nederlands terug praat.’

‘Net elkenien ferstiet Frysk.’

53% van de eentaligen kan geen nadeel noemen.

30% van de eentaligen kan geen voordeel noemen.
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Taalbeleving meertaligen

Ook aan de panelleden die dagelijks meerdere talen spreken is gevraagd welk voordeel en 
welk nadeel zij ervaren in hun communicatie. Deze pagina geeft hiervan een beeld. 

Aanpassingsvermogen 
‘‘Ik werk in de zorg. Daar komen mensen die liever 
Fries spreken en mensen die liever Nederlands 
spreken. Ik kan aan allebei tegemoet komen.’

Niet meteen duidelijk 
‘Van de buitenkant kan ik het niet zien. Dan 
begin ik vaak in het Nederlands, maar kom er 
dan achter dat diegene ook Fries spreekt.’

Eerder contact 
‘Door anderen aan te spreken in hun moeder-
taal, krijg ik eerder een connectie met hen.  
Zeker op gevoelsniveau.’

‘Ik ervaar dat ik het vertrouwen van mensen 
eerder win als ik hun moedertaal spreek, of in 
ieder geval aangeef dat ik het versta.’

Accent 
‘Het stempel dat je krijgt met een bepaalde 
toon in het Nederlands, zo van ‘Ah, dat is een 
Fries, dat kun je wel horen’.’

Keuzemogelijkheid 
‘Als het niet uitmaakt welke taal je gebruikt, kun 
je kiezen voor de taal waarbij je je op dat mo-
ment prettig voelt. Sommige talen hebben voor 
bepaalde situaties betere woorden dan andere.’

Verbetering taalgevoel 
‘Het aanleren van andere talen verloopt ge-
makkelijker. Je woordenschat is een stuk groter.’

Foutief gebruik 
‘Dat ik soms uitdrukkingen en gezegdes 
letterlijk van het Fries naar het Nederlands 
wil vertalen, terwijl dat niet kan. Dat vind ik 
wel eens vervelend.’

Lastig in groep 
‘Het maakt het soms ingewikkeld.  
Je wilt niet dat degene in de groep die 
de voertaal niet verstaat zich buiten- 
gesloten voelt.’

30% van de meertaligen kan geen nadeel noemen.

16% van de meertaligen kan geen voordeel noemen.
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Gemeenten

Nederlands en Fries 

Alleen Nederlands 

Alleen Fries 

Anders

74%

23%

2%

1%

In welke taal of talen moet uw gemeente communiceren?

Panelleden die in  
plaatsen met meer  
dan 10.000 inwoners 
wonen, willen vaker 
alleen in het Nederlands 
benaderd worden door 
hun gemeente dan pan-
elleden die in plaatsen 
met minder dan 10.000 
inwoners wonen.

Panelleden die in plaat-
sen met minder dan 
10.000 inwoners wonen, 
geven vaker de voorkeur 
aan eentalig Fries of 
tweetalig Nederlands 
en Fries met het Fries 
bovenaan. 

Panelleden die in 
plaatsen met meer dan 
10.000 inwoners wonen, 
geven vaker de voorkeur 
aan eentalig Nederlands 
of tweetalig Nederlands 
en Fries met het Neder-
lands bovenaan.

‘In de talen die het meeste voorkomen.’
 
‘Earst yn it Frysk, dernei yn it Nederlânsk.’
 
 ‘Ook Engels vanwege buitenlandse  
studenten en asielzoekers.’

 ‘Maakt niet uit, als maar wel in de taal van 
de burger wordt gereageerd.’

‘Mensen in een functie met publiekelijk 
contact, moeten Nederlands, Fries en  
Engels spreken. Plus daarbij nog een  
andere taal.’
 
‘Fries spreken en schrijven is prima, maar 
niet ten koste van veel gemeenschapsgeld.’

Plaatsnaamborden 

Wie door dorpen en steden in Fryslân komt, ziet dat plaatsnamen verschillend 

worden aangeduid. Plaatsen worden of in het Nederlands of in het Fries aan- 

gegeven. Maar vaak ook in beide talen, met de ene keer de Friese en de andere 

keer de Nederlandse benaming bovenaan. Welke voorkeur hebben de leden van 

het Fries burgerpanel?

tweetalig:  Nederlands en Fries, met het Fries bovenaan

tweetalig:  Nederlands en Fries, met het Nederlands bovenaan

eentalig:  Nederlands

eentalig:  Fries

neutraal:  dat hangt af van de meest gebruikte taal in de plaats 8%

 9%

15%

27%

41%
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Spoedeisende hulp en crisis

Kortgeleden was er een discussie over de taal die bij het  
bellen van 112 in de meldkamer verstaan en gesproken  
moet worden. Wat vinden de leden van het Fries burgerpanel 
belangrijk? In de figuur staan de percentages genoemd  
van degenen die ‘ja’ antwoordden. 

Communicatie bij een crisis of ramp
Volgens de Mediawet heeft Omrop Fryslân een communicatietaak bij een crisis of 

ramp. Zij moet burgers dan informeren over wat er aan de hand is. In welke taal 

of talen moet dit volgens de leden van het Fries burgerpanel gebeuren?

Duits   Bildts      Russisch

     Chinees Frans    Stellingwerfs       

         Marokkaans      Pools

            Turks   Spaans
  

 48%
van de panelleden vindt het belangrijk dat er bij 112 een mede-

werker aanwezig is die nog een andere taal dan Nederlands, 

Fries of Engels kan verstaan of spreken. Om welke talen gaat het?

‘In een noodsituatie spreek je het liefst in 
je moedertaal.’

‘De meest voorkomende talen in een 
gebied.’

Fries en Nederlands

Fries, Nederlands, Engels

Alleen Nederlands 

Fries, Nederlands, Engels, Duits

Alleen Fries

Anders (bijvoorbeeld ook Frans of alleen Fries en Engels)  1%

 2%

 3%

10%

37%

46%

93%

Fries verstaat 

Fries spreekt

Engels verstaat 

Engels spreekt

Een andere taal verstaat 

Een andere taal spreekt

86%

51%

47%

85%

44%

Ik vind het belangrijk dat er een medewerker 
aanwezig is die naast Nederlands ook:

Panelleden vinden een taal 
kunnen verstaan belangrijker 
dan een taal kunnen spreken. 

Opvallend is dat Fries kunnen 
spreken minder belangrijk 
wordt gevonden dan Engels 
kunnen spreken (47% versus 
85%)

‘Ook de talen van de grote migranten-
groepen en gastarbeiders.’

‘Toeristen die Duits en Frans spreken 
moeten ook 112 kunnen bellen.’

>50% (dus het grootste)
Duits
Frans
Spaans
 
Tussen 25% en 50% (dus er 
tussenin):
Turks
Marokkaans
Bildts
Stellingwerfs
 
<25% (dus het kleinste)
Pools
Russisch
Chinees
Arabisch
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Meertalig onderwijs

Op een meertalige school gebruiken leerkrachten, naast Nederlands, ook 
Fries en eventueel Engels als voertaal. Het gaat niet om de vakken, maar om 
de taal waarin wordt gecommuniceerd. Aan de leden van het Fries burger-
panel is gevraagd om aan de hand van stellingen aan te geven hoe belangrijk 
zij meertalig onderwijs vinden. 

helemaal mee eens

mee eens

neutraal

mee oneens

helemaal mee oneens

6%

28%

19%

42%

6%

Voor het aanleren van talen is les 
krijgen in de vakken voldoende:

Tweetalig basisonderwijs

Drietalig basisonderwijs

Tweetalig voortgezet onderwijs

Drietalig voortgezet onderwijs

71%

55%

74%

53%

Ik vind het belangrijk dat er [..] is 
(% beantwoord met ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens’)

‘Hoe jonger je de talen krijgt aangeboden, des te beter 
leer je ze. Dan groei je er spelenderwijs mee op!’

Panelleden vinden 
tweetalig onderwijs 
belangrijker dan 
drietalig onderwijs. 
Dit geldt voor het 
basisonderwijs (71% 
versus 55%) en voor het 
voortgezet onderwijs 
(74% versus 53%). 

Panelleden met  
kinderen en panelleden 
zonder kinderen vinden 
meertalig onderwijs 
even belangrijk. 

‘Bern dy’t thús Frysk went binne, moatte ek yn’e eigen 
taal opfongen wurde. Dat jildt ek foar bern dy’t thús  
Nederlansk wend binne. En dan stadichoan mei oare 
talen op ‘e hichte bringe.

van de panelleden vindt jonger dan 5 jaar een 

geschikte leeftijd waarop kinderen een tweede 

(of derde) taal kunnen leren. 

 74%

 68%

van de panelleden vindt het belangrijk dat 

er tweetalige voorschoolse opvang is.



40%	  

36%	  

18%	  

3%	  4%	  
Fries	  

Engels	  

Duits	  

Andere	  taal	  

Geen	  enkele	  andere	  taal	  

van de panelleden vindt 
dat meertaligheid de 
kansen in zijn/haar loop-
baanontwikkeling en op 
de arbeidsmarkt vergroot.

 79%

RESPONDENTEN
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Economie & arbeidsmarkt 

Bij het ene beroep is het gebruik van meerdere talen 
relevanter dan bij het andere beroep. Aan de leden 
van het Fries burgerpanel is gevraagd welke andere taal 
dan Nederlands zijn relevant vinden binnen een viertal 
beroepssectoren. 

In de zorg- en welzijns- 
sector en agrarische 
sector wordt vooral het 
Fries relevant gevonden.

Welke andere taal dan Nederlands vindt u belangrijk binnen…

‘De Friese economie draait 
voor een groot deel op de 
watersportrecreant. Daarvan 
bestaat een groot deel uit 
Duitse toeristen.’

In de industrie  
en logistiek en het 
toerisme worden vooral 
Engels en Duits relevant 
gevonden. 

18%

Zorg- en welzijn:

Agrarische sector:

Industrie en logistiek:

Toerisme en recreatie:

23%

40%

46%

45%

35%
36%

34%

29%

30%

18%

12%

6%

12%3%

6%
2%

4%

2%
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Conclusies
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www.friesburgerpanel.nl

Meertaligheid in Fryslân is aan de orde van de dag. In de dagelijkse communicatie, maar ook in de 

media en het maatschappelijk debat. Het is een onderwerp waar velen een mening over hebben. 

Dat blijkt ook uit deze enquête van het Fries burgerpanel. De meeste panelleden zijn in het Fries 

opgevoed, maar spreken in de praktijk Fries en Nederlands. Maar ook Engels, Duits, Frans, Spaans 

en andere buitenlandse talen worden belangrijk gevonden. Bijvoorbeeld vanwege ‘Europa’ of vanuit 

economisch oogpunt. De panelleden beleven taal ieder op hun eigen manier. Bovendien worden talen 

om verschillende redenen, of vanuit een verschillende context,  belangrijk of relevant gevonden. 

Voor de één is taal een praktisch communicatiemiddel, voor de ander is taal ook identiteit, historie 

en cultuur. De één ziet taal als een persoonlijke keuze, de ander vindt dat taal ook gestimuleerd 

moet worden, al dan niet met beleid.  Bijvoorbeeld in het onderwijs of bij overheden. 

Duidelijk is dat de panelleden taal vooral zien als ‘nader komen tot elkaar’ en niet als ‘strijd’. 

De behoefte aan discussie is groot, maar het moet niet krampachtig of eenzijdig worden. 

De uitkomsten van deze publicatie geven mogelijk een nieuwe impuls. 

Het Fries burgerpanel is een groep inwoners van Fryslân die zijn 

mening geeft over bepaalde onderwerpen. Deze onderwerpen  

dragen de panelleden zelf aan, of worden door bepaalde instel-

lingen aangedragen. Wilt u ook het Fries burgerpanel inzetten?  

Kijk op www.friesburgerpanel.nl  

Lid worden van het Fries burgerpanel?  

Kijk op www.friesburgerpanel.nl/aanmelden


