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De Fryske taal 
De Ryksoerheid en de provinsje Fryslân wolle de Fryske taal behâlde en 
befoarderje. Dêrom is it Frysk yn de wet erkend as in offisjele taal yn 
Fryslân. Ynwenners hawwe it rjocht yn guon situaasjes it Frysk te brûken. 
Bygelyks yn de rjochtbank of yn kontakt mei de gemeente. Ek hawwe 
ynwenners binnen de provinsje rjocht op it fak Frysk yn it ûnderwiis. 

Beskerming fan de Fryske taal 

De Fryske taal is erkend as offisjele taal fia de Wet gebrûk Fryske taal en 
ûnder it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden. 
Europeeske lannen meie oare talen as harren offisjele lânstaal erkenne. 
Sa beskermje sy de kulturele rykdom fan Europa. Bygelyks mei it oanbod 
fan it fak Frysk yn Fryslân. Of troch de bydrage fan it Ryk oan de regionale 
omrop Omrop Fryslân. 

Beskerming as nasjonale minderheid 

Yn Nederlân binne Friezen erkend ûnder it Ramtferdrach oangeande it 
beskermjen fan nasjonale minderheden. De oerheid fynt it wichtich dat 
Friezen harren eigen taal brûke kinne en kultuer belibje kinne. Taal is in 
wichtich ûnderdiel fan it Ramtferdrach. 

Ofspraken Ryksoerheid en provinsje Fryslân  

It Ryk en de provinsje Fryslân meitsje ôfspraken oer it brûken fan de 
Fryske taal op bygelyks skoallen en yn de media. Dy ôfspraken steane yn 
de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2019-2023. It Ryk en de 
provinsje wolle dat yn 2030 mear Friezen Frysk lêze en skriuwe kinne. 
Yn oerlis mei de Ryksoerheid hat de provinsje Fryslân de rol fan De 
taalskipper Frysk krige. Dat betsjut dat de provinsje Fryslân stjoert op it 
neikommen fan de ôfspraken oer de Fryske taal yn Fryslân. De Taalskipper 
ferbynt en ynspirearret minsken en organisaasjes yn de provinsje dy’t mei 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034047/2014-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001223
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001714/2005-06-01
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001714/2005-06-01
http://www.fryslan.frl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkende-talen/documenten/convenanten/2018/11/30/bestjoersofspraak-fryske-taal-en-kultuer-2019-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkende-talen/nieuws/2018/11/30/extra-geld-voor-behoud-van-de-friese-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkende-talen/documenten/brochures/2018/12/21/de-taalskipper-frysk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkende-talen/documenten/brochures/2018/12/21/de-taalskipper-frysk
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de Fryske taal dwaande binne. 
It ûnôfhinklik Orgaan foar de Fryske taal DINGtiid advisearret de oerheid 
en de provinsje Fryslân oer de Fryske taal. 

Frysk yn it ûnderwiis 

Op skoallen yn de provinsje Fryslân folgje de bern it fak Frysk. Skoallen 
binne ferplichte om it Frysk as fak oan te bieden. Utsein as de provinsje 
Fryslân in skoalle (foar in part) tastimming jûn hat dat se it Frysk net oan 
hoege te bieden. Fierder meie Fryske skoallen it Frysk, neist it Nederlânsk, 
ek as fiertaal yn it ûnderwiis brûke. It fak Frysk kin in ûnderdiel wêze fan it 
eineksamenpakket foar learlingen yn it fuortset ûnderwiis. 
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