
 
 

SKRIFTLIKE FRAGEN, op grûn fan Kêst 41 Reglemint fan Oarder 

 

Rjochte oan DS / lid DS 
 
 

Poepjes 
 
Underwerp: Taalkado  
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

It Taalkado (earder ‘Rêchsekje’ en ‘Taaltaske’) as ûnderdiel fan it 
Fryske taalbelied komt fuort út in inisjatyf yn de Fryske Steaten fan 
2006. Yn 2008 en 2014 hawwe der effektmjittingen west.  
 
Okkerdeis is in wiidweidiger ûndersyk oplevere nei de effekten fan it 
Taalkado (1). In wichtige befining is: ‘86% van de ouders/verzorgers 
was in 2014 van mening dat tweetalig opvoeden positief is voor de 
ontwikkeling van het kind’. Yn 2008 wie dat 84%. 
 
Yn de nijste Fryske taalsurvey fan de Fryske Akademy (2) wurdt ek 
omtinken jûn oan it Taalkado. Yn it haadstik ‘Beliedsoanbefellingen’ 
ûnder it kopke ‘demografy’ stelle de ûndersikers dat der alle reden is 
om troch te gean mei foarljochting oer it Frysk en meartaligens, lykas 
mei it al besteande Taalkado oan jonge húshâldingen.  
 
Nei oanlieding fan dizze ûndersiken en de oanbefellingen hat de FNP 
de folgjende fragen: 
 
  
(1) Van der Zwaag 2018, Bern yn Fryslân krije in taal kado – bachelorskripsje 
Bestuurskunde en Overheidsmanagement NHL Stenden, Ljouwert. 
 
(2) Klinkenberg, Jonkman en Stefan 2018, Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje – 
Fryske Akademy, Ljouwert. 

  

Fraach / fragen 
 
 

1. It docht bliken dat de gemeente Ljouwert lang net altyd 
taalkado’s op foarried hat, wylst der wol fraach nei is. Wat 
wurdt hjir oan dien?  
 

2. Hoe giet it Kolleezje om mei de oanbefelling om 
geregeldwei nije items yn it ‘Taalkado’ te dwaan, sadat it 
mooglik is yn te spyljen op tuskenevaluaasjes en/of op it 
feit dat in protte heiten en memmen mear as ien bern 
hawwe? 

 
3. Hoe giet it Kolleezje om mei de oanbefelling om de 

mooglikheid te bieden dat gemeenten ek eigen guod yn it 
taalkado dwaan kinne, om it sa oantrekliker en/of mear 
‘op maat’ te meitsjen? 

   
4.     Ien fan de oanrikkemandaasjes is om dúdliker te 

kommunisearjen dat der in mooglikheid is jo fergees oan 
te melden by de bibleteek (‘Boekstart’). Hoe sille DS wurk 
meitsje fan dy oanrikkemandaasje?     
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