
 

Ljouwert, 2 augustus 2022 

 

 

Oan de programkommisjes fan de provinsjale politike partijen yn Fryslân 

 

 

Oer:  Oanbefellings foar it ferkiezingsprogramma foar de steateferkiezings 2023 oangeande it 

fersterkjen fan de posysje fan it Frysk. 

 

 

 

Achte programkommisje, 

 

Hjirûnder fine jim inkele oanbefellings dy’t we as Ried fan de Fryske Beweging graach  

opnommen sjogge yn jim ferkiezingsprogramma 2023-2027. Doel: it fersterkjen fan de posysje fan 

it Frysk. 

 

Hoewol’t der op inkele mêden wol stapkes foarút set wurde - tink oan it okkerdeis sletten 

Sichtberensakkoart - is der neffens ús noch genôch om te berikken en foar te striden op it mêd fan 

de Fryske taal. Dat jildt net allinnich foar nije inisjativen, mar likegoed foar saken dy’t op papier 

en neffens de wet of provinsjale besluten goed regele binne, mar yn de praktyk net wurkje of net 

hanthavene wurde.    

 

As Ried fan de Fryske Beweging sette we ús op alle fronten en op alle (politike) nivo’s yn foar it 

ferbetterjen fan de posysje fan it Frysk. Dêroer ha we ek geregeld oerlis mei de kultuerdeputearre 

en mei guon politike partijen.  

 

Der is noch in soad te winnen en te dwaan foar it Frysk. De steateferkiezings binne sa’n momint 

om dêr nochris ekstra omtinken foar te freegjen. In momint om partijen te wizen op it belang foar 

Fryslân, de Friezen en it Frysk om beliedsfoarnimmens yn de ferkiezingsprogramma’s op te 

nimmen dy’t liede ta it fersterkjen fan de posysje fan it Frysk. Ek kinne jimme dizze punten 

ynbringe by de ynset fan de provinsje yn it BFTK 2023-2027 dêr’t no oan wurke wurdt. 

 

Wy rekkenje op jim! 

 

 

Mei freonlike groetnis, 

út namme fan it bestjoer, 

 

Arjen Dijkstra,       Nynke Beetstra, 

wnd. foarsitter        skriuwer 

  



 

Oanbefellings oangeande it Frysk om op te nimmen yn it 

ferkiezingsprogramma foar de steateferkiezings 2023 
 

Gjin besunigings op de Fryske taal en Kultuer  

De kommende fjouwer jier wurdt der net besunige op de Fryske taal en kultuer. De ynsidintele 

finansjele middels foar Sichtberens Frysk en befoardering streektalen yn Fryslân (2023-2024) 

wurde omset yn in struktureel budzjet. 
 

Taljochting: Troch besunigingen op de Fryske taal en kultuer rint de wetlik fêstleine soarchplicht 

slim tebek. Boppedat bart dat iensidich en sûnder oerlis mei de oare ferantwurdlike: it Ryk. 

Mooglik skeint de provinsje no de Wet Gebrûk Fryske taal.   

 

Frysk as eask foar subsydzjes 

De provinsje wurdt skerper op de subsydzjebetingsten en stelt easken oan it brûken fan de Fryske 

taal, seker as it giet om subsydzje foar aktiviteiten dy’t mei taal en kultuer anneks binne. Dêr sil 

(better) op hanthavene wurde.  
 

Taljochting: It brûken fan de Fryske taal nimt earder ôf as ta yn publikaasjes fan organisaasjes dy’t 

troch de provinsje stipe wurde. Sichtberens fan it Frysk is in spearpunt yn it provinsjaal belied, 

mar (kulturele) organisaasjes en projekten dy’t troch de provinsje subsidiearre wurde, lykas 

bygelyks Keunstwurk, Arcadia en guon musea, brûke amper Frysk yn harren kommunikaasje. Dat 

moat oars. It is foar de provinsje in goedkeape wize om it Frysk te befoarderjen. 

 

Frysk yn de media 

De provinsje ferget de regionale en provinsjale omroppen derop om it Frysk aktiver te brûken op 

harren websiden en yn de útstjoeringen. Der soe folle mear yn it Frysk te lêzen wêze moatte. De 

provinsje stimulearret it brûken fan it Frysk troch it beskikber stellen fan taalkursussen foar 

meiwurkers en jout royaal stipe oan Frysktalige websiden en blêden. 
 

Taljochting: It brûken fan it Frysk wurdt der by regionale en provinsjale media net better op. 

Omrop Fryslân ferhollânsket. Sa wurdt op de webside en de app frege om te kiezen tusken it 

Hollânsk en it Frysk om as taal yn te stellen. Minsken sille earder kieze foar it gemak en dêrtroch 

sille se noch minder Frysk lêze.  

 

Frysk yn it ûnderwiis 

De provinsje set him derfoar yn dat de draachflakkonstruksje skrast wurdt út de ûnderwiiswetten.  
 

Taljochting: It Frysk taalûnderwiis buorket hieltyd fierder achterút, ûnder oaren troch 

swierrichheden yn it proses om it nasjonale ûnderwiiskurrikulum. Fierder wurdt de 

draachflakkonstruksje yn de ûnderwiiswetten (Wet op het primair onderwijs, de Wet op het 

voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese 

taal) ferkeard ynterpretearre. Dy draachflakkonstruksje yn de wet hâldt koartsein yn dat foar it fak 

Frysk draachflak fan it ûnderwiisfjild frege wurdt. By oare fakken wurdt dat net frege en it Frysk 

wurdt dêr dus yn diskriminearre. De bestjoerders fan ûnderwiisynstellings fiele mei dêrtroch gjin 

ambysje om serieus mei it Frysk dwaande te wêzen.  



 

Kearndoelen Frysk 2030: Soargje dat dy berikt wurde!  

De provinsje soarget foar in bettere ûnderwiisynspeksje mei konsekwinsjes. Op alle 

ûnderwiisnivo’s. It ûntheffingsbelied wurdt strakker en der komt in strengere kontrôle op de 

profilen. Der wurdt wurke oan mear kwalifisearre personiel.  
 

Taljochting: Ynwenners fan Fryslân hawwe rjocht op ûnderwiis yn de Fryske taal. Noch mar in 

kwart fan de basisskoallen hat in saneamd A-profyl. Dêrmei is dat rjocht feitlik inkeld in papieren 

rjocht. Dat jildt ek foar de kontrôle op de profilen. De kearndoelen Frysk 2030 wurde sa net berikt.  

 

Praat mar wer Frysk 

Om Friezen der wer bewust fan te meitsjen dat se it Frysk yn it deistich libben oeral brûke meie, 

soarget de provinsje foar in nije Sire-achtige ‘Praat mar Frysk-kampanje’ yn de Fryske 

massamedia (telefyzje, radio, nijsblêden, ynternet), mei fansels ek ynset fan de sosjale media. 
 

Taljochting: Yn de omgong fan Friezen ûnderinoar wurdt hieltyd minder Frysk praat, kwantitatyf 

en kwalitatyf. De Friezen binne wiis genôch mei harren taal, sa docht hieltyd wer út ûndersiken 

bliken, dat dêr leit it him net oan. Mar se doarre him hieltyd minder te brûken. De lêste echte 

‘Praat mar Frysk-kampanje’ is al hast 15 jier lyn. 

 

Frysktalich personiel  

It personielsbelied fan de provinsje moat better. Foar alle funksjes heart it passyf behearskjen fan it 

Frysk op Afûk-nivo ferplichte te wêzen en foar alle funksjes mei kontakten mei boargers is in 

aktive behearsking fan it Frysk in eask. 

De provinsje stelt yn de eigen fakatuereteksten dúdlike easken oan it behearskjen fan de Fryske 

taal en stimulearret oare (semy)oerheidsorganisaasjes dat ek te dwaan.  

 

Frysktalige plaknammen 

De provinsje stribbet dernei om foar 2030 alle plaknammen Frysktalich yn de BAG te krijen troch 

syn foarljochtsjende rol rjochting de gemeenten goed yn te foljen.  
 

Taljochting: De provinsje hat op dit stuit net it foech om plaknammen te ferfryskjen. By 

gemeenterieden is der lykwols in soad ûnkunde oer Frysktalige plaknammen. Unbekend is faak dat 

de provinsje finansjeel stypje kin, dat net fuortendaliks alle buorden feroare wurde moatte en dat it 

wichtichste part, it feroarjen fan de plaknammen yn de Basisadministratie Adressen en Gebouwen, 

hielendal net dreech is. De besteande folder foar gemeenten dêroer is net mear by de tiid.  

 

Ynsette op kulturele autonomy yn it BFTK 2023-2027  

De provinsje set yn op kulturele autonomy by ûnderhannelings mei it Ryk oer de kommende 

BFTK 2023-2027. Der wurdt in sterke lobby op tou set om sels baas te wurden oer de taal en 

kultuer yn Fryslân. It Ryk moat dan soargje dat der jild beskikber is.  
  

Taljochting: De desintralisaasje fan Rykstaken op it mêd fan taal en kultuer en de dêrby hearrende 

budzjetten binne noch altyd ûnfoldwaande regele. Dêrtroch draaie se yn De Haach noch altyd oan 

de knoppen en giet der te min jild nei de provinsje om echt it ferskil te meitsjen yn de utfiering fan 

de Wet Gebrûk Fryske Taal.   

 


