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10 desimber 2014 

Wurklistpunt 
 

05B Stavering en wurdlist Frysk 
 
Underwerp: bliuwend ynvestearje yn digitale 
helpmiddels Frysk 

 

De Steaten, yn gearkomste by elkoar op woansdei de 10e fan de Wintermoanne, 
 
Oerwaagjende dat 
 
- Der yn opdracht fan de Steaten nije digitale helpmiddels foar it brûken fan it Frysk 
ûntwikkele binne, te witten in wurdlist / (digitaal) Grien Boekje, digitale staveringshifker, 
digitaal wurdboekportaal en in oersetprogramma (meiinoar no Taalweb Frysk neamd); 
- De ferzjes fan de programma’s en bestjoeringssystemen dêr’t dit Taalweb Frysk ûnder 
funksjonearje moat elkoar allegeduerigen en yn heech tempo opfolgje; 
- Der by brûkers driuwend ferlet is en ek bliuwe sil fan aktuele ferzjes fan it Taalweb foar alle 
platfoarms, ek foar mobile apparaten (Whatsapp ensfh.) en saneamde ‘in-the-Cloud’ 
tapassingen;  
- It Taalweb bydraacht oan it aktive gebrûk fan it Frysk, yn nije maatskiplike domeinen en 
beropsgroepen en ek troch nije taalbrûkers;  
- Dat it beskikber kommen fan Taalweb ek foar oare taalbrûkers rûnom binnen en bûten 
Fryslân fertuten dwaan sil; 
- Dit útsoarte ek jildt foar it ûnderwiis en de meartalige takomst fan ús jeugd; 
- It  Taalweb sadwaande in wichtich middel is om te soargjen dat de Frysktalige mienskip ek 
meikomme kin yn de digitale maatskiplike ûnwikkeling no en yn de takomst en him hjirtroch 
ek fierder ûntjaan kin; 
 
Konstatearjende dat 
 
-It meitsjen fan nije ferzjes fan Fryske digitale staveringshifkers en oare tapassingen oant no 
ta hieltyd op tydlike projektbasis barde en mei (te) lange skoften der tusken; 
-Der yn de provinsjale organisaasje ek hieltyd yn de foarm fan tydlike ynset en mei tydlik jild 
mei omgongen is; 
- De digitale ûntwikkeling ûnderwilens in permanente saak fan grut maatskiplik belang 
wurden is; 
- De provinsje Fryslân in definiearre foech en ferantwurdlikheid hat ten oansjen fan it Frysk; 
 
Konkludearjende dat 
 
- Der sadwaande ferlet is fan strukturele ynvestearring yn de digitale helpmiddels foar it 
Frysk troch de provinsje; 
 



En fersykje it Kolleezje fan Deputearre Steaten om 
 

a. In trochgeande ynvestearring yn de digitale helpmiddels foar it Frysk te realisearjen. 
b. Hjirta by foar 1 july 2015 mei in plan te kommen ynklusyf in finansjele útwurking foar 

de Begrutting 2016 dy’t foarsjocht yn it strukturele oplossing yn Programma 8.  
 

 
en gean oer ta de oarder fan de dei 
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