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Ljouwert, 30 juny 2021 

Achte minister Ollongren, 

Sa as yn 2019 öfpraat ûntfange jo hjirby fan DINGtiid, it Orgaan foar de Fryske taal, it 
advys hearrende by de tuskenrapportaazje fan de Bestjoersöfspraak Fryske Taal en 
Kultuer 2019-2023. De Deputearre fan Kultuer fan de provinsje Fryslän, frou Sietske 
Poepjes, kri� dit advys ek tastjoerd. 

Mei freonlike groetnis, 

Jan Koster 
Foarsitter DINGtiid 

Taheakken: 

1. Advys "Ynput foar de 'Tuskenrapportaazje BFTK 2019-2023
"' 
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Taheakke 1 — "Ynput foar de T̀uskenrapportaazje BFTK 2019-2023"' 

Wetlik ramt, taakopfetting en oanpak 

De Bestjoersófspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) 2019-2023 is yn novimber 2018 
op feestlike wize troch minister 011ongren fan Ynlánske Saken (BZK) en kommissaris 
fan 'e Kening Brok undertekene te Ljouwert. Yn 2021, healweis de rintiid, stelle Ryk 
en provinsje in tuskenrapportaazje op fan de utfiering fan dy BFTK, is dërby de 
ófspraak. Ryk en provinsje Fryslán ha DINGtiid yn 2019 fersocht om it jaan fan ynput 
foar dy tuskenrapportaazje op te nimmen yn it wurkprogramma 2020/2021; sa'n 
advysrol is ek konfoarm de wetlike taak fan DINGtiid, sa't dy fëstlein is yn artikel 19 
lid 2b fan de Wet gebruk Fryske taal (2014). Mei dizze notysje foldocht DINGtiid oan 
dat advysfersyk fan Ryk en provinsje. 

Oarspronklik wie it doel om op in DINGpetear in grut tal 'brekers' fan de BFTK 
(bestjoerders, profesjonals, amtners) byinoar te bringen en dër, plenër en yn 
dielsessy's, te praten oer de underskate domeinen dy't de BFTK kent. Omreden fan 
koroana moast dërfan dfsjoen wurde. We ha besletten om te wurkjen mei in rige fan 
santjin m̀iny-DINGpetearen': per domein, of soms per paragraaf, in runetafelpetear 
(meast online) mei in relatyf beheind tal underfiningssaakkundigen op dat spesifike 
mëd. Dërby merke we oars op dat de organisaasjes dy't us petearpartners 
fertsjintwurdigje (sjoch ek de taheakke list fan organisaasjes) op utnuging fan Ryk en 
provinsje ek al ynput jun of jaan kind ha yn de untwerpfaze fan de rinnende BFTK, 
dy't yn 2017-2018 wie. 

DINGtiid hat syn advystaak sa opfette dat wy yn sokke runetafelpetearen 
ynventarisearje woenen hokker lakunes oft de rinnende BFTK kent en hokker 
ambysjes oft de kommende BFTK neistribje kinne soe. Dat ha we dien tsjin de 
eftergrun fan de doelstelling dy't de rinnende BFTK yn kést 7 beskriuwt: "[De 
doelstelling by de befoardering fan it Frysk is] hieltyd wer de goede ránebetingsten te 
skeppen en it kreëarjen fan de ideale omstannichheden, wërtroch't it gebrek fan de 
Fryske taal yn it underwiis, de rjochtspraak, de media, kultuer ensfh. net langer 
allinne mar in rjocht, mar natuerlik en fansels wêze sil." 

Fanut harren Qnderfinings mei de notiidske BFTK koenen de petearpartners oanjaan 
wër't de rinnende bestjoersófspraak harren Eerlet net rjocht dekt. De ferfolchstap wie 
dan om te besjen hokker ambysjes oft de kommende BFTK (2024-2028) neffens 
harren neistribje moatte soe. 
We ha dus net besocht om nei te gean yn hoefierre oft de rinnende BFTK-ófspraken 
al ferfolle binne, dat sjogge wy as de taak fan Ryk en provinsje as primëre BFTK-
partners sels. 

Koroana hat us dus fan it oarspronklike plan ófbrocht. Mar we kinne eins wol sizze 
dat dat in 'blessing in disguise' west hat. De foarm fan in soad relatyf beheinde 
runetafelpetearen wie dan wol tige yntinsyf, mar hat in hiel soad opsmiten. De 
petearpartners — kaaispilers yn it fjild en minsken dy't ̀hands-on' oan en mei de 
Fryske taal wurkje — hienen alle romte om mei us en mei-inoar te praten oer harren 
ambysjes mei it Frysk en de rol fan in BFTK dërby. It waarden stik foar stik tige 
ynspirearjende sessy's. 
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We kinne sizze dat de advizen dy't we hjirunder dogge, ut it fjild wei opbrocht binne 
en dér ek dield wurde. We drage se benammen oan om Ryk en provinsje ekstra 
hantfetten te jaan by it tinken oer de kommende BFTK (2024-2028), dy't yn 2022 en 
2023 untwurpen wurde sil. Wy hoopje, mei us petearpartners, dat se Ryk en 
provinsje helpe sille om de fertaalslach te meitsjen fan de notiidske praktyk nei de 
nije beliedsperioade, en foarm en ynháld fan it Fryske taalbelied noch fierder te 
optimalisearjen. 

Yn it neikommende treffe jo earst guon generale advizen oan, dy't jo as 
oanrikkemandaasjes fan DINGtiid oan Ryk en provinsje beskógje kinne. Yn it twadde 
part fan dizze advysnotysje fine jo mear domeinspesifike opmerkings en 
oanrikkemandaasjes fan us petearpartners, dy't jo suver as sitaten fan dyselde 
petearpartners opfetsje kinne, parafrasearre foar it doel fan dizze notysje. Oan de 
grunslach fan beide soarten advizen lizze (anonimisearre) petearferslaggen, dy't jo 
ynsjen kinne as der ferlet is fan mear eftergrunynformaasje. Yn syn algemienens jildt 
foar alle advizen yn dizze notysje dat we ut soarte mear as ree binne om neiere 
taljochting te jaan. 

I Generale advizen 

Sichtber iepen & eigen 
Yn us allerearste petear, oangeande it Frysk by bestjoerlike autoriteiten (B UK, 3.2) 
fertelde in amtner fan de gemeente Waadhoeke oer de termen dér't sy — mei sukses 
— draachflak onder harren taalbelied mei sykje. Waadhoeke is in tige meartalige 
gemeente, dér't sant de gemeentlike weryndieling fan 2018 neist Frysk en 
Nederlánsk ek Franekers en Bildts yn libben gebrek binne. Om dy talen en harren 
sprekkers har gerak krije te litten yn it taalbelied, brokt de gemeente Waadhoeke de 
trije konsepten 'Sichtber, utnugjend, fertroud'. Dat spruts us tige oan, mei om't it 
termen  binne  dy't  in  oanrin  nei  en  konkretisearring  fan  de  term 
'fanselssprekkendheid' betsjutte, dy't de ambysje fan de rinnende BFTK sa 
skaaimerket (sjoch bgl. de pree-ambules fan de haadstikken 1-6). 
De sichtberens fan it Frysk appellearret oan de winsk om lokaal, regionaal en 
nasjonaal foar fol oansjoen te wurden, om as twadde Rykstaal fanselssprekkend te 
wurden. It feit dat men de mienskip nuget om mei de eigen taal oan de gong te gean 
en derby stipe te bieden, aktivearret dy mienskip. It sil de fanselssprekkendheid op 
langere termyn tichterby bringe, om't it dérmei ek eksplisyt in saak fan de mienskip 
wurdt, dy't sa mear 'eignerskip' oer de taal nimme kin. Dat men sadwaande it gefoel 
fan betroudens by de eigen taal en de eigen oerheid fergruttet, helpt om de kánsen 
dy't bean wurde, te gripen en der kreatyf én kritysk mei oan it wurk te gean. 
We fernamen dus dat dy trije konsepten eins hiel goed tapast wurde kinne op de 
ambysjes fan al it taalbelied yn Fryslán. De provinsje Fryslán hat ommers, krekt as de 
gemeente Waadhoeke,  in hoemannichte oan ynhiemske taalfariëteiten,  dy't 
allegearre har gerak krije moatte yn taalbelied. 
We fertale de trije konsepten hjir nei termen dy't wat better passe by de provinsjale 
en nasjonale skaal fan en fyzje op it Fryske taalbelied: 'sichtber, iepen & eigen'. Wy 
leauwe dat it wurdpear 'iepen & eigen' noch krekt wat mear rjocht docht oan de winsk 
fan ynnovaasje dy't we yn Fryslán koesterje as it om meartaligens giet, en it gefoel 
fan grutskens dat we — ek bestjoerlik — hawwe en utdrage wolle as it om us taal giet. 
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Koartsein rikkemandearje we Ryk en provinsje as BFTK-partners oan om by it 
ontwerpen fan de nije BFTK harren beliedsófspraken tsjin it Ijocht fan dy trije 
konsepten te hálden: hoe skoare de nije ófspraken op de trije skalen 'sichtber, iepen 
& eigen'? 

BFTK as ambysjemotor 
Geandewei us petearen die bliken dat by in protte partijen yn it fjild de tinktrant 
bytiden is: dit-en-dit meie we mei it Frysk. Of sets: dat-en-dat moatte we mei it 
Frysk... Dy modus ontstiet suver as fansels troch it formele karakter fan de 
taalbeliedsófspraken. Dérby realisearje se har wol dat Ryk en provinsje yn de oanrin 
nei de BFTK 2019-2023 alle partijen de gelegenheid bean ha om ynput te jaan. 
Likegoed, yn syn notiidske foarm wurdt de BFTK somtiden suver sjoen as in soarte 
fan tsjeklist: ha we de ófspraken wol neilibbe en de doelen wol helle? 
Hoe soe de BFTK mear ynspirearjend wurkje kinne? Sadree't we yn in petear de 
ófslach namen rjochting "Wat soenen jim eins wolle mei it Frysk?" ontstie der in hiel 
oare dynamyk, yn frijwol al us petearen. Dan giet it ynienen net mear oer rjochten en 
plichten, mar oer ambysje, kreativiteit en persoanlike belutsenens. Elts dy't mei de 
BFTK te krijen hat, is beflein oer it Frysk, mar de passy foar de taal komt pas by sá'n 
fraach oan de oerflakte. 
Fansels befettet de BFTK, sawol ymplisyt as eksplisyt, al in hiel soad algemiene en 
spesifike ambysjes foar it Frysk. Mar as in ynstrumint om ambysje mei it Frysk 
hannen en fuotten mei te jaan, sa wurdt de BFTK noch te min sjoen en brokt yn it 
fjild. We rikkemandearje dan ek oan dat de BFTK mear de foarm krijt fan in 
ynstrumint dat partijen dy't dermei wurkje de romte jout en oanpoent om ynfolling en 
utfiering te jaan oan harren eigen ambysjes mei it Frysk: in ambysjemotor. Fansels 
most de BFTK heldere ófspraken befetsje. Mar troch it in wat iepener en frijer 
karakter te jaan, kin it foar bestjoerders ek in dokumint wurde dat harren helpt om 
eventuele behinderings yn de eigen organisaasje oer te sljochtsjen om dêr te 
kommen dér't se, fanut harren eigen saakkundigens en kreativiteit komme wolle mei 
it Frysk. En dat jildt net allinne foar yndividuele organisaasjes, mar ek foar besteande 
of takomstige gearwurkingsferbannen fan organisaasjes. Want de BFTK kin ommers 
ek hiel goed de ambysje oanfiterje om as organisaasjes mei-inoar op te arbeidzjen yn 
it wurk foar en oan it Frysk. 

Marketing fan taalbelied 
De potinsje fan de BFTK om ambysjes mei it Frysk by organisaasjes oan te trunen, 
bringt us ek by de fraach hoe't de BFTK helpe kin om de Fryske mienskip by it 
taalbelied te beheljen. Wy witte dat de provinsje Fryslán al neitinkt oer hoe't it Fryske 
taalbelied it bêste bekendmakke wurde kin onder de Fryske boargers. Dat is lykwols 
in tige lestich fraachstik. Want fansels kin eltse boarger alles lêze oer taalbelied as er 
dat wol — en dus ek de BFTK — mar net in protte minsken dogge dat. Krekt as oare 
beliedsnota's en bestjoersófspraken is de BFTK gjin lësstik, mar in beliedsynstrumint. 
Tagelyk is de BFTK wol it wichtichste ynstrumint dër't in Fries mei gewaarwurde kin 
wat de oerheden mei syn of har taal fan doel binne, op de koartere en de langere 
termyn. Dér wolle je as oerheid de boarger sa ticht mooglik by beluke en by belutsen 
hálde. DINGtiid fynt it dan ek hiel goed dat de provinsje hjir al oandacht foar hat. en 
wy dogge de oanrikkemandaasje om de ynset op de marketing fan taalbelied troch te 
setten of sels noch ut te bouwen. It is grif goed om dérby fanóf in beskate distánsje 
nei nije, ferrassende perspektiven en wegen sykje te fitten, en de kampanje oer lange 
tiid rinne te litten en periodyk te ferfarskjen. In sterke marketingkampanje sil helpe 
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kinne om it taalbelied, en dus ek de kommende BFTK, op it nivo fan it deistich libben 
fan de boarger te bringen en sadwaande dy boarger noch better te beloken by syn of 
har taal. 

Gearfetsjend... 
advisearret DINGtiid de BFTK-partners om de BFTK noch mear te sjen as in 

potinsjele motor om nije ambysjes mei it Frysk oan te fiterjen by organisaasjes en by 
boargers en harren te ynspirearjen. Dat kin troch.. oan de iene kant, yn de BFTK 
mear romte te skeppen om yndividuele organisaasjes sels fanut ambysje, kreativiteit 
en eigen saakkundigens it Frysk befoarderje te Zitten. Oan de oare kant kin de Fryske 
mienskip faaks noch better by it taalbelied belutsen wurde troch in toke 
marketingoanpak. Sawol yn sa'n marketingoanpak as by it oanfiterjen fan de 
ambysjes by organisaasjes en Fryske boargers tinkt DINGtiid dat de konsepten 
'Sichtber, iepen & eigen' ynspirearjend wurkje kinne soenen. 

II Domeinspesifike opmerkings en advizen fan petearpartners 

Yn dit twadde diel ha we de winsken en opmerkings gearbrocht dy't us 
petearpartners yn de petearen etsprutsen ha; jo kinne se suver lëze as etspruken fan 
dy petearpartners, parafrasearre as konkrete oanrikkemandaasjes oan Ryk en 
provinsje, as de BFTK-partners. Elk hjir jildt, dat DINGtiid him realisearret dat by it 
ontwerpen fan de rinnende BFTK al romte west hat foar alle partijen om harren 
winsken kenber te meitsjen. We jouwe harren winsken en opmerkings hjir oan jo mei 
om jo te ynspirearjen by it ontwerpen fan de kommende BFTK. Taheakke fine jo in 
list fan de organisaasjes en ynstellings dér't we mei praat ha. De (anonimisearre) 
ferslaggen fan de petearen kinne we op jo fersyk beskikber stelle. 

Oars as de generale advizen fan DINGtiid yn diel 1 fan dizze notysje, ha de 
opmerkings fan de petearpartners betrekking op spesifike domeinen, fraachstikken 
en onderdielen fan Frysk taalbelied. Elk hjirby jildt wer dat it startpunt west hat: de 
onderfinings fan dy petearpartners mei de rinnende BFTK, de lakunes dy't se yn it 
wurkjen dërmei fêststelle en de ambysjes dy't se yn in kommende BFTK graach 
weromsjen soenen. 

Oan de opmerkings dy't us petearpartners dien ha, heakje we op relevante plakken 
ek oanrikkemandaasjes ta dy't fuortkomme ut resinte DINGtiid-advizen; dy ha we 
markearre troch de oangeande advysnotysje tusken heakken te neamen. 

We begjinne mei opmerkings dy't yn meardere petearen makke waarden en dus as 
oanrikkemandaasjes foar mear as ien underdiel fan de BFTK jilde kinne: 

Algemien: 

• Stean der as BFTK-oerheden by alle bestjoerlike partners op oan dat taal in 
goed en dudlik plak yn harren wurk en harren eigen organisaasje krijt, mar lit 
it oan dy organisaasjes sels oer om dêr ynfolling oan te jaan: betrou op de 
kreativiteit, saakkundigens en motivaasje fan dy partners. 

• Bruk de BFTK om gearwurkingsferbannen tusken media, underwiis, kultuer 
en wittenskip te stimulearjen. 
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• Soargje dat yn it fjild helder is wa't it ynháldlike oansprekpunt binnen de 
provinsje is en boargje dat dy persoan yngeande kennis fan dat fjild hat, 
earder wie dat meast ek sa, mar op 't heden is it oansprekpunt gauris in 
amtner dy't net sasear fanut de ynháld mar mear fanut de formele 
ferantwurding tsjin it canbelangjende fjild oansjocht. 

• Soargje dat de ynformaasjefoarsjenning yn it fjild goed regele is: gean as 
BFTK-partners per domein of sektor yn petear mei de partners yn it fjild oer 
de bêste wize om dat yn te foljen. 

• Set yn op in goede ontwikkeling fan de besteande kennis oangeande 
taalpsychology en taalhálding, dër't taalbefoardering en wittenskip inoar yn 
fine. 

• Jou de kennisynstellings fan Fryslán de romte en de posysje om Ryk en 
provinsje te advisearjen oer in breeddroegen kennisaginda dy't as basis foar 
langetermynbelied foar it Frysk tsjinje kin (Op 'e syk nei nije dynamyk, 2020). 

Underwiis (H2) 

Foarskoalsk:  
• Meitsje fia de BFTK sókke ófspraken oer it plak fan it Frysk yn de VVE dat se 

rjocht dogge oan de likense posysje fan it Frysk en it Nederlánsk yn Fryslán. 
• Meitsje — fia de BFTK mar ek streekrjocht — fanut it Ryk oan de gemeenten 

net allinne de mooglikheid mar ek de winsklikheid dGdlik fan in goed en knap 
ferspraat oanbod Frysk yn de VVE binnen eltse gemeente. 

• Tink der as BFTK-partners oer nei hoe't eltse álder de mooglikheid krije kin 
om lokaal Fryske opfang te nimmen (no is dy mooglikheid der lokaal bytiden 
net). 

• Meitsje kennis fan it Frysk onder de lied(st)ers minder frijbliuwend, set derop 
yn dat it neamd en brokt wurdt as in pree yn de werving; fasilitearje dat dy 
kennis utboud wurde kin. 

• Poen organisaasjes oan om it plak fan it Frysk binnen de organisaasje ut te 
dragen en te fersterkjen, en gean bestjoerlik mei harren yn petear om te sjen 
hoe't soks ynfolle wurde kin. 

• Tink nei oer it plak fan it Frysk yn de mbo-oplieding fan lied(st)ers. 
• Set yn op in 'Fryske fariant' fan de taaltsjek dy't de GGD by foarskoalske 

edukaasje utfiert, dy't ek de faktor twataligens by jonge bern op de goede 
wize ferdiskontearret. 

• Tink nei oer tuk en goed mjitten fan it taalnivo by de oerstap fan Foarskoalsk 
nei primér underwiis, en brok dérby de underfining dy't dér yn Fryslán al mei 
is. 

PU/FlJ/WEC:  
• Tink deroer nei hoe't de BFTK-oerheden en underwiissektor inoar helpe 

kinne om de spanning tusken leararetekoarten en Frysk kwaliteitsunderwiis 
op te heinen, ek op fuortset underwiisnivo. 

• Bliuw as provinsje oanienwei yn petear mei de Underwiisynspeksje 
(Advysbrief Underwiisynspeksje, 2021). 

• Boargje dat ynspekteurs de taal ferstean en idealiter ek sprekke kinne, en ek 
goed op de hichte binne fan Taalplan 2030 en it wetlik ramt fan Frysk 
underwiis. 
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• Tink mei de sektor nei oer hoe't álden belutsen wurde kinne by it 
onderwiisbelied op skoalle as it om it Frysk giet. 

• Bliuw as provinsje goed en geregeld yn petear mei skoalbestjoeren 
(Advysórief Underwiisynspeksje, 2021). 

• Bliuw as provinsje goed yn oerlis mei onderwiis(stipe)organisaasjes, ek 
oangeande projekten dy't de provinsje sels ynrjochtet. 

• Nim as provinsje ferantwurdlikheid foar it goed funksjonearjen fan it 
onderwiisstelsel, mar ha dërby betrouwen yn de goede utfiering troch de 
onderwiisorganisaasjes en bliuw by de utfiering sels op distánsje. 

• Fasilitearje jierliks in provinsjale 'Dei fan it Frysk' as momint om Frysk yn it 
brede onderwiis sintraal te setten en de onderlinge netwurken ut te bouwen 
en kennis en onderfinings te dielen (Advysbrief Underwiisynspeksje, 2021). 

• Tink nei oer hoe't it boppeskoalske team Frysk fan de VLLT in plak yn de 
BFTK krije kin. 

• Boargje dat jilden dy't foar Frysk utjon wurde by skoallen ek oan de goede 
saken bestege wurde. 

• Boargje (it ontwikkelproses fan) de kearndoelen yn de BFTK.. bgl. troch dy te 
keppeljen oan taalprofilen binnen Taalplan Frysk en oan de lanlike 
kearndoeltrajekten. 

MBU: 
• Stypje it inisjatyf om in skoaloerstiigjende fakgroep Frysk mei fakdosinten yn 

te stellen en te boargjen. 
• Fasilitearje projekten yn it mbo mei dudlike subsydzjebetíngsten en stel 

ferwachtings oan de ynset fan de bestjoerders. 
• Háld by de regelingen foar de befoardering fan it Frysk rekken mei de 

skaalgrutte dy't yn it mbo hantearre wurdt. 
• Tink mei de sektor nei oer inisjativen om it leararetekort op te heinen. 
• Skep fia de BFTK romte om differinsjaasje yn it nivo oanbringe te kinnen. 
• Boargje projekten yn de organisaasjes fan de mbo's, sadat se minder 

ófhinklik binne fan yndividuën. 
• Soargje dat de mearwearde fan it Frysk foar alle mbo-studinten foar harren 

beropskánsen dudlik field wurde kin; ek it Ryk kin yn it Fryske mbo de 
fanselssprekkendheid fan it Frysk yn elke beropskontekst beklamje. 

Heger onderwiis  
• Boargje yn de BFTK dat der minimaal ien strukturele, folsleine learstoel 

Fryske taal en letterkunde (BA/MA) is en bliuwt oan in Nederlánske 
universiteit. 

• Slut yn it kurrikulum fan de oplieding(s) goed oan by it Eerlet yn it fjild, ek 
troch ogre organisaasjes en ynstituten (yn en boten it onderwiis) te beheljen 
by opset en ynfolling fan it kurrikulum. 

• Stel it Frysk sintraal binnen it akademyske onderwiis en ondersyk, binnen de 
kontekst fan in meartalige mienskip. 

• Jou yn de BFTK omtinken oan de urginsje fan regeneraasje binnen it 
kennisfjild fan de Fryske taal (Op 'e syk nei nije dynamyk, 2020). 

• Tink nei oer stimulearringsmooglikheden om mear studinten Frysk te krijen, 
bgl. de fergoeding fan Frysk as twadde stGdzje. 
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• Oerlis mei kennis- en hegerunderwiispartijen hokfoar fertuten oft de ynstelling 
fan in funs fan akademyske jilden ('Funs Frysk'), wërby't behear en tafersjoch 
berëste by dyselde partijen, dwaan kin foar it akademysk underwiis yn en 
undersyk fan it Frysk. 

Rjochterlike en bestjoerlike autoriteiten (H3) 

Rjochterlike autoriteiten  
• Gean mei de rjochterlike macht yn petear oer hoe't it stimulearjen fan it 

bruken fan it Frysk — dërby de wetlike lykweardigens mei it Nederlánsk 
onderkennend — yn de rjochtseal de kwaliteit fan de rjochtspraak befoarderje 
kin. 

• Sykje, mei de rjochterlike macht en oare saakkundigen op dit mêd. nei 
effektive en stimulearjende wegen om by in rjochtsaak sawol yn de 
tariedende faze (bgl. fia de daging) as yn de rjochtseal (bgl. mei buordsjes en 
Frysktalige rjochters) goed sichtber te meitsjen dat men jin folslein frij fiele kin 
om Frysk te bruken, en dër dus gjin inkelde hinder of neidiel fan onderfine sil. 

Bestjoerlike autoriteiten  
• Tink, mei de gemeenten, nei oer oer hoe't de amtners belutsen wurde kinne 

by it untwikkeljen fan nij gemeentlik taalbelied. 
• Tink, mei de gemeenten, nei oer hoe't it tal fte's en middels binnen de 

gemeenten op in nivo komme en bliuwe kin dat alle gemeentlike ambysjes 
mei it Frysk ek utfierd wurde kinne. 

• Tink, mei de gemeenten, nei oer hoe't Frysk taalbelied op de lange termyn 
underdiel bliuwe kin fan gemeentlik belied, los fan de yndividuele 
goedwollende wethálder en amtners. 

• Tink nei, mei oanbelangjende gemeenten, oer hoe't tagelyk mei it fersterkjen 
fan it Fryske taalbelied ek de posysje fan oare streektaalfariëteiten yn de 
oangeande gemeenten sterker wurde kin, en oer de rol dy't de BFTK dërby 
spylje kin, benammen yn gemeenten — yn of buten de Taalwet — dër't dy oare 
streektalen relatyf sterk binne, kin dat ek fertuten dwaan foar de posysje fan 
it Frysk. 

• Tink — net fanut formalisearring mar fanut optimalisearring — nei oer hoe't by 
Rykstsjinsten it Frysk (of eins: hoe't streektaal) sa ynset wurde kin yn it 
kontakt mei de boarger dat it helpt in brëge mei de mienskip te slaan (Case 
study Het gebruik van Fries by Rijksuitvoeringsorganisaties, 2020). 

Media (H4) 

• Tink mei it fjild nei oer duorsume en heechweardige oplieding en 
talintuntwikkeling (bgl. 'Frysk talintefuns', traineeships y.g.m. u.o. RUG) fan 
sjoernalisten yn ferbán mei de Fryske taal en kultuer — ek mei it each op de 
mooglikheden dy't it Europeesk Hánfëst biedt. 

• Háld by al it Fryske mediabelied rekken mei it feit dat kranten ta de private 
sektor hearre en dërom in oare finansjeel startpunt mei de byhearrende 
(un)mooglikheden ha. 

• Jou yn de BFTK in goed plak oan regionale kranten (dy't ommers yn harren 
statuten ek in dudlik plak ha foar befoardering fan it Frysk). 
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• Gean mei de media yn petear oer de gearwurkingswinsken dy't dér binne op 
it méd fan Fryske taal en kuituer, en tink as BFTK-partners dérby nei oer 
hoe't tokelteammen fan publyk/private gearwurking (pps) — spesifiker: it 
byinoar bringen fan jildstreamen fanot de publike en de private sektor — 
oersljochte wurde kinne. 

• Tink yn it ramt fan de BFTK nei oer it belang en de rol fan de lokale kranten, 
en de ynfloed dy't se op lokaal nivo ha, ek foar de sichtberens fan it Frysk. 

• Soargje dat de kapasiteit der is en bliuwt om it oanpart Frysk yn meartalige 
mediaproduksjes oerein te hálden en sels te fergrutsjen (bgl. ondertiteljen, 
online twataligens). 

• Rjochtsje foar én mei de Fryske media in 'Ekspermintearfons' yn, bgl. om te 
ondersykjen hoe't it publyk fia de media it béste mei de Fryske taal yn 
oanrekking komme kin, of hoe't Frysk yn de media op termyn ekonomysk 
rendearje kin. 

• Besjoch oft de notiidske fokus (benammen online) fan de media op jongerein 
ta resultaten fiert dy't spesifike beliedsófspraken yn de BFTK op dit méd 
winsklik meitsje. 

• Tink nei oer wat it foar de Omrop betsjutte soe (te'n goede en te'n kweade) 
as der ferplichtings oan it oanpart Frysk steld wurde soenen. 

Kultuer (H5) 

Tresoar: 
• Spesifisearje yn de BFTK it nasjonaal belang fan Tresoar as it argyf foar 

Fryske taal en letterkunde, en boargje de bestjoerlike Ryksbelutsenens by 
Tresoar yn de BFTK. 

Toaniel: 
• Wér't it yn de BFTK of oare nota's giet oer Fryske literatuer, dér soe it sjenre 

'toaniel' eksplisyt meinaam wurde moatte. 
• Meitsje dodlik dat de BFTK der is foar de hiele Fryske teétersektor, bygelyks 

ek troch yn de titel fan 5.1 yn stee fan de term 'Frysk beropstoaniel' de term 
'Fryske teäterselskip' te broken. 

• Soargje dat de BFTK onder 'kreative en fernijende produksjes' (5.5.3) 
eksplisyt ek toaniel en teäter beflapt; sa't it no formulearre is, liket it 
benammen op festivals rjochte te wézen. 

• Háld by de finansjele mooglikheden dy't ut de BFTK fuortkomme rekken mei 
de skaalgrutte fan iepenloftspullen. 

• Háld Tryater spesifyk yn de BFTK, ek as katalysator fan de Fryske 
toanielsektor, mar soargje dérneist ek foar mear tagonklikheid foar oare 
foarmen fan toaniel en teéter. 

• Sykje mei de sektor nei in baláns foar it oanpart Frysk yn produksjes, dy't gjin 
ófbrek docht oan de artistike en kreative belangen. 

Literatuer: 
• Soargje dat de oankundige Literatuernota fan de provinsje der yntiids leit om 

de folgjende BFTK mei te fuorjen; soargje foar in praktyske ynstek fan dy 
nota, en belok it literére fjild dérby. 
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• Tink goed nei oer it aard fan literatuer. dat yn it foarste plak gjin 
taalbefoarderingsmiddel is, mar in keunstfoarm. 

• Boargje dat Fryske literatuer de goede oandacht krijt yn it Fryske 
taalunderwiis. 

• Beluk boekhannels struktureel by oerlizzen oer Fryske boeken. sykje mei dy 
sektor nei wegen om it foar harren oantrekliker te meitsjen om Fryske boeken 
in sichtber plak te jaan en om oan promoasje fan Fryske boeken te dwaan. 

Kultuerpartisipaasje: 
• Tink mei it kulturele fjild nei oer hoe't de brëge tusken fyzje en praktyk op it 

mëd fan it Frysk slein wurde kin: hoe kin it kulturele fjild bydrage oan it 
neistribjen fan doelen en winsken mei it Frysk? Foar dy bydrage is jild 
wichtich, mar praktysk meitinken oer opset en utfiering fan praktyske plannen 
allyksa. 

• Tink mei it kulturele fjild nei oer gaadlike wizen om resultaat mei te mjitten, 
mjit it sukses fan in publikaasje bygelyks net allinne óf oan in beskaat 
minumumtal produsearre boeken. 

Ekonomysk en sosjaal libben (H6) 

• Skep romte yn de BFTK foar in undersykstrajekt tusken de ekonomyske 
sektor, wittenskip en taalbefoardering om te sjen hoe't it Frysk in 
leechdrompelich en fleksibel plak krije kin yn it bedriuwslibben. 
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Taheakke 2 - Petearpartners Tuskenrapportaazje BFTK 2019-2023 

De petearen binne fierd yn de perioade fan 4 maart 2021 oant 11 magie 2021. De 
petearen ha mei bestjoerders en/of meiwurkers fan understeande organisaasjes west 
(op alfabetyske folchoarder): 

Organisaasjes: 
Afu k 
Cedin 
Friesch Dagblad 
Gemeente Fryske Marren 
Gemeente Leeuwarden 
Gemeente Waadhoeke 
lepenloftspul Jorwert 
Keunstwurk 
Leeuwarder Courant 
Museum Martena 
Nederlands Letterenfonds 
NHL Stenden Hogeschool 
Omrop Fryslán 
Pier 21 
Rijksuniversiteit Groningen 
Rjochtbank Noard-Nederlán 
SFBO 
SKIK 
Tresoar 
Tryater 
Universiteit Utrecht 
Universiteit van Amsterdam 

Selsstannich: 
Oersetter 
Skriuwer 
Teätermakker 
Tolk 
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Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. drs. K.H. Ollongren
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Leeuwarden, 30 juni 2021 

Geachte minister Ollongren, 

Zoals in 2019 afgesproken ontvangt u hierbij van DINGtiid, het Orgaan voor de 
Friese taal, het advies behorende bij de tussenrapportage van de Bestuursafspraak 
Friese Taal en Cultuur 2019-2023. De Gedeputeerde van Cultuur van de provincie 
Fryslän, mevrouw Sietske Poepjes, ontvangt dit advies gelijktijdig. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Koster 
Voorzitter DINGtiid 

Bijlagen: 

1. Advies "Input voor de 'Tussenrapportage BFTK 2019-2023"' 

2. Gesprekspartners Tussenrapportage BFTK 2019-2023
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Bijlage 1 - "Input voor de T̀ussenrapportage BFTK 2019-2023"' 

Wettelijk kader, taakopvatting en aanpak 

De Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTK) 2019-2023 is in november 2018 
op feestelijke wijze door minister 011ongren van Binnenlandse Zaken (BZK) en 
commissaris van de Koning Brok ondertekend te Leeuwarden. In 2021, halverwege 
de looptijd, stellen Rijk en provincie een tussenrapportage op van de uitvoering van 
die BFTK, aldus de afspraak. Rijk en provincie Fryslán hebben DINGtiid in 2019 
verzocht om het leveren van input voor deze tussenrapportage op te nemen in het 
werkprogramma 2020/2021; zo'n adviesrol is ook conform de wettelijke taak van 
DINGtiid, zoals die is vastgelegd in artikel 19 lid 2b van de Wet gebruik Friese taal 
(2014). Met deze notitie voldoet DINGtiid aan dit adviesverzoek van Rijk en provincie. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om tijdens een DINGpetear een groot aantal 
'gebruikers' van de BFTK (bestuurders, professionals, ambtenaren) te verzamelen en 
daar, plenair en in deelsessies, te overleggen over de verschillende domeinen die de 
BFTK kent. Vanwege corona moest hiervan worden afgezien. We besloten om te 
werken met een reeks van zeventien 'mini-DINGpetearen': per domein. of soms per 
paragraaf, een rondetafelgesprek (meestal online) met een relatief beperkt aantal 
experts op een specifiek gebied. Hierbij merken we op dat de organisaties die onze 
gesprekspartners vertegenwoordigen (zie ook de lijst van organisaties in de bijlage) 
op uitnodiging van Rijk en provincie ook al input hebben gegeven of hebben kunnen 
geven in de ontwerpfase van de lopende BFTK, die in 2017-2018 was. 

DINGtiid heeft zijn adviestaak zo opgevat dat wij in zulke rondetafelgesprekken 
wilden inventariseren welke lacunes de lopende BFTK kent en welke ambities de 
komende BFTK zou kunnen nastreven. Dit hebben we gedaan tegen de achtergrond 
van de doelstelling die de huidige BFTK in artikel 7 beschrijft: "[De doelstelling bij de 
bevordering van het Fries is] het blijven scheppen van de juiste randvoorwaarden en 
het creëren van de ideale omstandigheden waardoor het gebruik van de Friese taal 
in het onderwijs, de rechtspraak, de media, cultuur etc. niet langer alleen maar een 
recht, maar natuurlijk en vanzelfsprekend zal zijn." 

Vanuit hun ervaringen met de huidige BFTK konden de gesprekspartners aangeven 
waarin de lopende bestuursafspraak hun behoeften niet helemaal dekt. De 
vervolgstap was dan om te bekijken welke ambities de komende BFTK (2024-2028) 
volgens hen zou moeten nastreven. We hebben dus niet geprobeerd na te gaan in 
hoeverre de lopende BFTK-afspraken al zijn vervuld, dat zien wij als de taak van Rijk 
en provincie zelf, als de primaire BFTK-partners. 

Corona heeft ons dus van het oorspronkelijke plan afgebracht. Maar we kunnen 
eigenlijk wel stellen dat dit een 'blessing in disguise' is geweest. De vorm van een 
groot aantal relatief beperkte rondetafelgesprekken was zeer intensief, maar leverde 
heel veel op. De gesprekspartners — sleutelspelers in het veld en mensen die 'hands-
on' aan en met de Friese taal werken — hadden alle ruimte om met ons en met elkaar 
te spreken over hun ambities met het Fries en de rol van een BFTK hierbij. Het 
werden stuk voor stuk inspirerende sessies. 
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We kunnen zeggen dat de adviezen die we hieronder geven afkomstig zijn uit het 
veld en daar ook worden gedeeld. We dragen ze vooral aan om Rijk en provincie 
extra handvaten te geven bij het nadenken over de komende BFTK (2024-2028), die 
in 2022 en 2023 zal worden ontworpen. Wij  hopen, met onze gesprekspartners, dat 
ze Rijk en provincie zullen helpen om de vertaalslag te maken van de hedendaagse 
praktijk naar de nieuwe beleidsperiode, en vorm en inhoud van het Friese taalbeleid 
nog verder te optimaliseren. 

In onderstaande treft u eerst enkele algemene adviezen aan, die u als aanbevelingen 
van DINGtiid aan Rijk en provincie kunt beschouwen. In het tweede deel van deze 
adviesnotitie vindt u meer domeinspecifieke opmerkingen en aanbevelingen van 
onze gesprekspartners, die u eigenlijk als uitspraken van diezelfde gesprekspartners 
mag opvatten, geparafraseerd voor het doel van deze notitie. Aan de basis van beide 
soorten adviezen liggen (geanonimiseerde) gespreksverslagen, die ter inzage zijn 
indien er behoefte is aan meer achtergrondinformatie. In zijn algemeenheid geldt 
voor alle adviezen in deze notitie dat we uiteraard meer dan bereid zijn tot nadere 
toelichting. 

1 Algemene adviezen 

Zichtbaar, open & eigen 
In ons allereerste gesprek, rondom het Fries bij bestuurlijke autoriteiten (BFTK, 3.2) 
vertelde een ambtenaar van de gemeente Waadhoeke over de termen waarmee zij — 
met succes — draagvlak onder hun taalbeleid zoeken. Waadhoeke is een zeer 
meertalige gemeente, waar sinds de gemeentelijke herindeling van 2018 naast Fries 
en Nederlands ook Franekers en Bildts in levend gebruik zijn. Om deze talen en hun 
sprekers tot hun recht te laten komen in het taalbeleid, gebruikt de gemeente 
Waadhoeke de drie concepten 'Zichtbaar, uitnodigend, vertrouwd'. Dat sprak ons erg 
aan, mede omdat het termen zijn die een opmaat naar en concretisering van de term 
'vanzelfsprekendheid' betekenen, die de ambitie van de lopende BFTK zo kenmerkt 
(zie bijv. de preambules van de hoofdstukken 1-6). 
De zichtbaarheid van het Fries appelleert aan de wens om lokaal, regionaal en 
nationaal voor vol te worden aangezien, om als tweede Rijkstaal vanzelfsprekend te 
worden. Het feit dat men de gemeenschap uitnodigt om met de eigen taal aan de 
slag te gaan en hierbij ondersteuning te bieden, activeert die gemeenschap. Het zal 
de vanzelfsprekendheid op langere termijn dichterbij brengen, omdat het hiermee 
ook expliciet een zaak van de gemeenschap wordt, die zo meer 'eigenaarschap' over 
de taal kan nemen. Dat men zodoende het gevoel van vertrouwdheid bij de eigen 
taal en de eigen overheid vergroot, helpt om de kansen die worden geboden, te 
grijpen en er creatief en kritisch mee aan het werk te gaan. 
We merkten dat deze drie concepten eigenlijk heel goed kunnen worden toegepast 
op de ambities van ál het taalbeleid in Fryslán. De provincie heeft immers, net als de 
gemeente Waadhoeke, een groot aantal inheemse taalvariëteiten, die allemaal tot 
hun recht dienen te komen in het taalbeleid. 
We vertalen de drie concepten hier naar termen die iets beter passen bij de 
provinciale en nationale schaal van en visie op het Friese taalbeleid: 'zichtbaar, open 
& eigen'. Naar onze mening doet het woordpaar 'open & eigen' nog net iets meer 
recht aan de wens van innovatie die we in Fryslán koesteren wat meertaligheid 
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betreft, en het gevoel van trots dat we — ook bestuurlijk — voelen en uit willen dragen 
als het om onze taal gaat. 
Kortom. we bevelen Rijk en provincie als BFTK-partners aan om bij het ontwerpen 
van de nieuwe BFTK de te maken beleidsafspraken tegen het licht van deze drie 
concepten te houden: hoe scoren de nieuwe afspraken op de drie schalen 'zichtbaar, 
open & eigen'? 

BFTK als ambitiemotor 
Gaandeweg onze gesprekken bleek dat bij veel partijen in het veld de denktrant 
soms is: dit-en-dit mogen we met het Fries. Of zelfs: dat-en-dat moeten we met het 
Fries... Die modus ontstaat bijna automatisch door het formele karakter van de 
taalbeleidsafspraken. Hierbij realiseren ze zich wel dat Rijk en provincie in de 
aanloop naar de BFTK 2019-2023 alle partijen de gelegenheid hebben geboden om 
input te geven. Evenzogoed, in zijn huidige vorm wordt de BFTK soms bijna gezien 
als een soort checklist: hebben we de afspraken wel nageleefd en de doelen wel 
gehaald? 
Hoe zou de BFTK inspirerender kunnen werken? Zodra we in een gesprek de afslag 
namen richting "Wat zouden jullie eigenlijk willen met het Fries?" ontstond er een 
andere dynamiek, in vrijwel al onze gesprekken. Dan gaat het ineens niet meer over 
rechten en plichten, maar over ambitie, creativiteit en persoonlijke betrokkenheid. 
Iedereen die met de BFTK te maken heeft, is bevlogen over het Fries, maar de 
passie voor de taal komt pas bij zo'n vraag bovendrijven. 
Natuurlijk bevat de BFTK, zowel impliciet als expliciet, al heel veel algemene en 
specifieke ambities voor het Fries. Maar als een instrument om invulling te kunnen 
geven aan de ambitie met het Fries, zo wordt de BFTK nog te weinig gezien en 
gebruikt in het veld. We raden dan ook aan de BFTK meer de vorm te geven van een 
instrument dat partijen die ermee werken de ruimte geeft en aanspoort om invulling 
en uitvoering te geven aan hun eigen ambities met het Fries: een ambitiemotor. 
Uiteraard moet de BFTK heldere afspraken bevatten. Maar door het geheel een iets 
opener en losser karakter te geven, kan het voor bestuurders ook een document 
worden dat hen helpt om eventuele obstakels in de eigen organisatie te nemen om 
daar te komen waar ze, vanuit hun eigen expertise en creativiteit, willen komen met 
het Fries. Dit geldt niet alleen voor individuele organisaties, maar ook voor bestaande 
of toekomstige samenwerkingsverbanden van organisaties. Want de BFTK kan 
immers ook heel goed de ambitie aansporen om als organisaties met elkaar samen 
te werken. 

Marketing van taalbeleid 
De potentie van de BFTK om ambities met het Fries bij organisaties aan te sporen, 
brengt ons ook bij de vraag hoe de BFTK kan helpen om de Friese gemeenschap bij 
het taalbeleid te betrekken. Wij weten dat de provincie Fryslán al nadenkt over hoe 
het Friese taalbeleid het beste bekendheid kan krijgen onder de burgers. Een lastig 
vraagstuk. Want natuurlijk kan iedere burger alles lezen over taalbeleid als hij of zij 
dat zou willen — en dus ook de BFTK — maar niet veel mensen doen dat ook. Net als 
andere beleidsnota's en bestuursafspraken is de BFTK geen leesstuk, maar een 
beleidsinstrument. Tegelijkertijd is de BFTK wel het belangrijkste instrument 
waarmee een Fries aan de weet kan komen wat de overheden met zijn of haar taal 
van plan zijn, op de kortere en langere termijn. Als overheid wil je de burger hier zo 
dicht mogelijk bij betrekken en betrokken houden. DINGtiid vindt het dan ook heel 
goed dat de provincie al aandacht heeft voor dit aspect, en we doen de aanbeveling 
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om de inzet op de marketing van taalbeleid te continueren of zelfs nog uit te bouwen. 
Het is ongetwijfeld raadzaam om hierbij, vanuit een zekere distantie, naar nieuwe, 
verrassende perspectieven en wegen te laten zoeken, en de campagne over lange 
tijd te laten lopen en periodiek te verversen. Een sterke marketingcampagne zou 
kunnen helpen om het taalbeleid, en dus ook de komende BFTK, op het niveau van 
het dagelijks leven van de burger te brengen en zodoende die burger nog beter te 
betrekken bij zijn of haar taal. 

Samenvattend... 
...adviseert DINGtiid de BFTK-partners om de BFTK nog meer te zien als een 
potentiële motor om nieuwe ambities met het Fries aan te sporen bij organisaties en 
bij burgers en hen te inspireren. Dat kan door, aan de ene kant, in de BFTK meer 
ruimte te scheppen om individuele organisaties zelf vanuit ambitie, creativiteit en 
eigen expertise het Fries te laten bevorderen. Aan de andere kant kan de Friese 
samenleving misschien nog beter bij het taalbeleid worden betrokken door een 
slimme marketingaanpak. Zowel in zo'n marketingaanpak als bij het aansporen van 
de ambities bij organisaties en Friese burgers denkt DINGtiid dat de concepten 
'Zichtbaar, open & eigen' inspirerend zouden kunnen werken. 

II Domeinspecifieke opmerkingen en adviezen van gesprekpartners 

In dit tweede deel hebben we de wensen en opmerkingen verzameld die onze 
gesprekpartners in de gesprekken hebben geuit. U kunt ze eigenlijk lezen als 
uitspraken van deze gesprekpartners, geparafraseerd als aanbevelingen aan Rijk en 
provincie, als de primaire BFTK-partners. Ook hier geldt dat DINGtiid zich realiseert 
dat er bij het ontwerpen van de lopende BFTK reeds alle ruimte was voor partijen om 
hun wensen kenbaar te maken. We geven hun wensen en opmerkingen hier aan u 
mee om u te inspireren bij het ontwerpen van de komende BFTK (2024-2028). In de 
bijlage treft u een lijst aan met de organisaties en instellingen waarmee we hebben 
gesproken. De (geanonimiseerde) verslagen van de gesprekken zijn op uw verzoek 
ter inzage. 

Anders dan de algemene adviezen van DINGtiid in deel 1 van deze notitie, hebben de 
opmerkingen  van  de  gesprekpartners  betrekking  op  specifieke  domeinen, 
vraagstukken en onderdelen van Fries taalbeleid. Ook hierbij geldt weer dat het 
startpunt was: de ervaringen van de gesprekpartners met de lopende BFTK, de 
lacunes die ze in het werken hiermee vaststellen en de ambities die ze in de 
komende BFTK graag terug zouden willen zien. 

Aan de opmerkingen die onze gesprekpartners hebben gedaan, voegen we op 
relevante plekken ook aanbevelingen toe die voortkomen uit recente DINGtiid-
adviezen: die hebben we gemarkeerd door de betreffende adviesnotitie tussen 
haakjes te noemen. 

We beginnen met enkele algemene opmerkingen die in meerdere gesprekken vielen 
en dus als aanbevelingen voor meerdere onderdelen van de BFTK kunnen gelden: 
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Algemeen: 

• Spoor als BFTK-overheden alle bestuurlijke partners aan om taal een goede 
en duidelijke piek in hun werk en hun eigen organisaties te geven, maar laat 
het aan die organisaties zelf over om hier invulling aan te geven: vertrouw op 
de creativiteit, expertise en motivatie van die partners. 

• Gebruik de BFTK om samenwerkingsverbanden tussen media, onderwijs, 
cultuur en wetenschap te stimuleren. 

• Zorg dat in het veld helder is wie het inhoudelijke aanspreekpunt binnen de 
provincie is en borg dat deze persoon grondige kennis van dat veld heeft, 
eerder was dat veelal ook het geval, maar momenteel is het aanspreekpunt 
dikwijls een ambtenaar die niet zozeer vanuit de inhoud, maar meer vanuit 
de formele verantwoording tegen het betreffende veld aankijkt. 

• Zorg dat de informatievoorziening in het veld goed is geregeld, ga als BFTK-
partners per domein of sector in gesprek met de partners in het veld over de 
beste manier om dit in te vullen. 

• Zet in op een goede ontwikkeling van de bestaande kennis betreffende 
taalpsychologie en taalhouding, waarin taalbevordering en wetenschap 
elkaar vinden. 

• Geef de kennisinstellingen van Fryslán de ruimte en de positie om Rijk en 
provincie te adviseren over een breedgedragen kennisagenda die als basis 
voor langetermijnbeleid voor het Fries kan dienen (Op zoek naar nieuwe 
dynamiek. 2020). 

Onderwijs (H2) 

Voorschools:  
• Maak via de BFTK zodanige afspraken over de plek van het Fries in de VVE 

dat ze recht doen aan de gelijke positie van het Fries en het Nederlands in 
Fryslán. 

• Maak — via de BFTK maar ook rechtstreeks — vanuit het Rijk aan de 
gemeenten niet alleen de mogelijkheid maar ook de wenselijkheid duidelijk 
van een kwalitatief en goed verspreid aanbod Fries in de VVE binnen iedere 
gemeente. 

• Denk er als BFTK-partners over na hoe iedere ouder de mogelijkheid kan 
krijgen om lokaal Friese opvang te nemen (nu is die mogelijkheid er lokaal 
soms niet). 

• Maak kennis van het Fries onder de leid(st)ers minder vrijblijvend, zet erop in 
dat het wordt genoemd en wordt gebruikt als een pre in de werving; faciliteer 
dat deze kennis kan worden uitgebouwd. 

• Spoor organisaties aan om de plek van het Fries binnen de organisatie uit te 
dragen en te versterken, en ga bestuurlijk met hen in gesprek om te kijken 
hoe dit kan worden ingevuld. 

• Denk na over de plek van het Fries in de mbo-opleiding van leid(st)ers. 
• Zet in op een 'Friese variant' van de taalcheck die de GGD bij voorschoolse 

educatie uitvoert, die ook de factor tweetaligheid bij jonge kinderen op de 
juiste wijze verdisconteert. 
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• Denk na over slim en goed meten van het taalniveau bij de overstap van 
voorschools naar primair onderwijs, en gebruik hierbij de ervaring die in 
Fryslán al bestaat rondom deze materie. 

POND/WEC:  
• Denk erover na hoe de BFTK-overheden en onderwijssector elkaar kunnen 

helpen om de spanning tussen lerarentekorten en Fries kwaliteitsonderwijs 
op te vangen, ook op voortgezetonderwijsniveau. 

• Blijf als provincie doorlopend in gesprek met de Onderwijsinspectie 
(Adviesbrief Onderwijsinspectie, 2021). 

• Borg dat inspecteurs de taal verstaan en idealiter ook kunnen spreken, en 
ook goed op de hoogte zijn van Taalplan 2030 en het wettelijk kader van 
Fries onderwijs. 

• Denk met de sector na over hoe ouders kunnen worden betrokken bij het 
onderwijsbeleid op school wat het Fries betreft. 

• Blijf als provincie goed en geregeld in gesprek met schoolbesturen 
(Adviesbrief Onderwijsinspectie, 2021). 

• Blijf als provincie goed in overleg met 
onderwijs(ondersteunende)organisaties, ook betreffende projecten die de 
provincie zelf inricht. 

• Neem als provincie verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het 
onderwijsstelsel, maar heb hierbij vertrouwen in de goede uitvoering door de 
onderwijsorganisaties en blijf bij de uitvoering zelf op afstand. 

• Faciliteer jaarlijks een provinciale D̀ei fan it Frysk' als moment om Fries in 
het brede onderwijs centraal te zetten en de onderlinge netwerken uit te 
bouwen en kennis en ervaringen te delen (Adviesbrief Onderwijsinspectie, 
2021). 

• Denk na over hoe het bovenschoolse team Fries van de VLLT een plek in de 
BFTK kan krijgen. 

• Borg dat gelden die voor Fries worden afgegeven bij scholen ook aan de 
goede zaken worden besteed. 

• Borg (het ontwikkelproces van) de kerndoelen in de BFTK, bijvoorbeeld door 
deze te koppelen aan taalprofielen binnen Taalplan Fries en aan de 
landelijke kerndoeltrajecten. 

MBO: 
• Steun het initiatief om een schooloverstijgende vakgroep Fries met 

vakdocenten in te stellen en te borgen. 
• Faciliteer projecten in het mbo met duidelijke subsidievoorwaarden en stel 

verwachtingen aan de inzet van de bestuurders. 
• Houd bij de regelingen voor de bevordering van het Fries rekening met de 

schaalgrootte die in het mbo wordt gehanteerd. 
• Denk met de sector na over initiatieven om het lerarentekort op te vangen. 
• Schep via de BFTK ruimte om differentiatie in het niveau te kunnen 

aanbrengen. 
• Borg projecten in de organisaties van de mbo's, zodat ze minder afhankelijk 

zijn van individuen. 
• Zorg dat de meerwaarde van het Fries voor alle mbo-studenten voor hun 

beroepskansen duidelijk kan worden gevoeld, ook het Rijk kan in het Friese 

D NG 
T  D 
Orgaan foar de Fryske taal 



mbo de vanzelfsprekendheid van het Fries in iedere beroepscontext 
benadrukken. 

Hoqer onderwijs  
• Borg in de BFTK dat er minimaal één structurele, volledige leerstoel Friese 

taal en letterkunde (BA/MA) is en blijft aan een Nederlandse universiteit. 
• Sluit in het curriculum van de opleiding(en) goed aan bij de behoefte in het 

veld, ook door andere organisaties en instituten (in en buiten het onderwijs) 
te betrekken bij opzet en invulling van het curriculum. 

• Stel het Fries centraal binnen het academische onderwijs en onderzoek, 
binnen de context van een meertalige gemeenschap. 

• Geef in de BFTK aandacht aan de urgentie van regeneratie binnen het 
kennisveld van de Friese taal (Op zoek naar nieuwe dynamiek, 2020). 

• Denk na over stimuleringsmogelijkheden om meer studenten Fries te krijgen, 
bijvoorbeeld de vergoeding van Fries als tweede studie. 

• Overleg met kennis- en hogeronderwijspartijen wat het instellen van een 
fonds van academische gelden (̀Fonds Fries'), waarbij het beheer en 
toezicht berusten bij diezelfde partijen, zou kunnen betekenen voor het 
academisch onderwijs in en onderzoek van het Fries. 

Rechterlijke en bestuurlijke autoriteiten (H3) 

Rechterlijke autoriteiten  
• Ga met de rechterlijke macht in gesprek over hoe het stimuleren van het 

gebruik van het Fries — hierbij de wettelijke gelijkwaardigheid met het 
Nederlands onderkennend — in de rechtszaal de kwaliteit van de rechtspraak 
kan bevorderen. 

• Zoek, met de rechterlijke macht en andere experts op dit gebied, naar 
effectieve en stimulerende wegen om bij een rechtszaak zowel in de 
voorbereidende fase (bijv. via de daging) als in de rechtszaal (bijv. met 
bordjes en Friestalige rechters) goed zichtbaar te maken dat men zich 
volledig vrij kan voelen om Fries te gebruiken, en hier dus geen enkele 
hinder of nadeel van zal ervaren. 

Bestuurlijke autoriteiten  
• Denk, met de gemeenten, na over hoe de ambtenaren betrokken kunnen 

worden bij het ontwikkelen van nieuw gemeentelijk taalbeleid. 
• Denk, met de gemeenten, na over hoe het aantal fte's en middelen binnen de 

gemeenten op een niveau kunnen komen en blijven dat alle gemeentelijke 
ambities met het Fries ook kunnen worden uitgevoerd. 

• Denk, met de gemeenten, na over hoe Fries taalbeleid op de lange termijn 
onderdeel kan blijven van gemeentelijk beleid, los van de individuele 
goedwillende wethouder en ambtenaren. 

• Denk, met betrokken gemeenten, na over hoe tegelijk met het versterken van 
het Friese taalbeleid ook de positie van andere streektaalvariëteiten in de 
betreffende gemeenten sterker kunnen worden, en over de rol die de BTK 
hierbij kan spelen: vooral in gemeenten — in of buiten de Taalwet — waar 
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zulke andere streektalen relatief sterk zijn, kan dit ook baten voor de positie 
van het Fries. 

• Denk — niet vanuit formalisering maar vanuit optimalisering — na over hoe bij 
Rijksdiensten het Fries (of eigenlijk: hoe de streektaal) zo kan worden 
ingezet in het contact met de burger dat het helpt een brug met de 
samenleving te slaan (Case study Het gebruik van Fries bij 
Rijksuitvoeringsorganisaties, 2020). 

Media (H4) 

• Denk met het veld na over duurzame en hoogwaardige opleiding en 
talentontwikkeling (bijv. 'Fries talentenfonds', traineeships i.s.m. o.a. RUG) 
van journalisten in verband met de Friese taal en cultuur — ook met het oog 
op de mogelijkheden die het Europees Handvest biedt. 

• Houd bij al het Friese mediabeleid rekening met het feit dat kranten tot de 
private sector horen en daarom een ander financieel startpunt met de 
bijbehorende (on)mogelijkheden hebben. 

• Geef in de BFTK een goede plek aan regionale kranten (die immers in hun 
statuten ook een duidelijke plaats hebben ingeruimd voor bevordering van 
het Fries). 

• Ga met de media in gesprek over de samenwerkingswensen die er zijn op 
het gebied van Friese taal en cultuur, en denk als BFTK-partners hierbij na 
over hoe obstakels van publiek/private samenwerking (pps) — specifieker: het 
bijeenbrengen van geldstromen vanuit de publieke en private sector — 
kunnen worden genomen. 

• Denk in het kader van de BFTK na over het belang en de rol van lokale 
kranten, en de invloed die ze op lokaal niveau hebben, ook voor de 
zichtbaarheid van het Fries. 

• Zorg dat de capaciteit er is en blijft om het aandeel Fries in meertalige 
mediaproducties overeind te houden en zelfs te vergroten (bijv. ondertitelen, 
online tweetaligheid). 

• Richt voor én met de Friese media een 'Experimenteerfonds' in, bijv. om te 
onderzoeken hoe het publiek via de media het beste met de Friese taal in 
aanraking kan komen, of hoe Fries in de media op termijn economisch kan 
renderen. 

• Bekijk of de hedendaagse focus (vooral online) van de media op jongeren tot 
resultaten leidt die specifieke beleidsafspraken in de BFTK op dit gebied 
wenselijk maken. 

• Denk na over wat het voor de Omrop zou betekenen (ten goede en ten 
kwade) als er verplichtingen aan het aandeel Fries zouden worden gesteld. 

Cultuur (H5) 

Tresoar: 
• Specificeer in de BFTK het nationaal belang van Tresoar als het archief voor 

Friese taal en letterkunde, en borg de bestuurlijke Rijksbetrokkenheid bij 
Tresoar in de BFTK. 
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Toneel  
• Waar het in de BFTK of andere nota's gaat over Friese literatuur, zou het 

genre toneel' expliciet moeten worden meegenomen. 
• Maak duidelijk dat de BFTK er is voor de gehele Friese theatersector, 

bijvoorbeeld ook door in de titel van 5.1 in plaats van de term 'Fries 
beroepstoneel' de term 'Fries theatergezelschap' te gebruiken. 

• Zorg dat de BFTK onder c̀reatieve en vernieuwende producties' (5.5.3) 
expliciet ook toneel en theater onderbrengt: zoals het nu is geformuleerd, lijkt 
het vooral op festivals gericht te zijn. 

• Houd bij de financiële mogelijkheden die uit de BFTK voortkomen rekening 
met de schaalgrootte van 'iepenloftspullen'. 

• Houd Tryater specifiek in de BFTK, ook als katalysator van de Friese 
toneelsector, maar zorg hiernaast ook voor meer toegankelijkheid voor 
andere vormen van toneel en theater. 

• Zoek met de sector naar een balans voor het aandeel Fries in producties, die 
geen afbreuk doet aan de artistieke en creatieve belangen. 

Literatuur: 
• Zorg dat de aangekondigde Literatuurnota van de provincie er tijdig ligt om 

de volgende BFTK mee te voeden, zorg voor een praktische insteek van 
deze nota, en betrek het literaire veld hierbij. 

• Denk goed na over de aard van literatuur, die op de eerste plaats geen 
taalbevorderingsmiddel is, maar een kunstvorm. 

• Borg dat Friese literatuur de goede aandacht krijgt in het Friese 
taalonderwijs. 

• Betrek boekhandels structureel bij overleggen over Friese boeken; zoek met 
deze sector naar wegen om het voor boekhandels aantrekkelijker te maken 
om Friese boeken een zichtbare plek te geven en om aan promotie van 
Friese boeken te doen. 

Cultuurparticipatie: 
• Denk met het culturele veld na over hoe de brug tussen visie en praktijk op 

het gebied van het Fries kan worden geslagen: hoe kan het culturele veld 
bijdragen aan het nastreven van doelen en wensen met het Fries? Voor deze 
bijdrage is geld belangrijk, maar praktisch meedenken over opzet en 
uitvoering van praktische plannen evenzeer. 

• Denk met het culturele veld na over geschikte manieren om resultaat te 
meten, meet het succes van een publicatie bijvoorbeeld niet alleen af aan 
een bepaald minimumaantal geproduceerde boeken. 

Economisch en sociaal leven (H6) 

Schep ruimte in de BFTK voor een onderzoekstraject tussen de economische sector, 

wetenschap en taalbevordering om te kijken hoe het Fries een laagdrempelige en 
flexibele plek kan krijgen in het bedrijfsleven. 
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Bijlage 2 - Gesprekspartners Tussenrapportage BFTK 2019-2023 

De gesprekken zijn in de periode van 4 maart 2021 tot 11 mei 2021 gevoerd. De 
gesprekken zijn met bestuurders en/of medewerkers van de onderstaande 
organisaties geweest (op alfabetische volgorde): 

Organisaties. 
Afu k 
Cedin 
Friesch Dagblad 
Gemeente Fryske Marren 
Gemeente Leeuwarden 
Gemeente Waadhoeke 
lepenloftspul Jorwert 
Keunstwurk 
Leeuwarder Courant 
Museum Martena 
Nederlands Letterenfonds 
NHL Stenden Hogeschool 
Omrop Fryslán 
Pier 21 
Rechtbank Noord-Nederland 
Rijksuniversiteit Groningen 
SFBO 
SKIK 
Tresoar 
Tryater 
Universiteit Utrecht 
Universiteit van Amsterdam 

Zelfstandig: 
Schrijver 
Theatermaker 
Tolk 
Vertaler 
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