
 

SKRIFTLIKE FRAGEN, op grûn fan Kêst 41 Reglemint fan Oarder 

 

Rjochte oan DS / lid DS 
 
 

Poepjes 
 
Underwerp:  Resinte ûntjouwings Omrop Fryslân 
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

De FNP hat op wurkbesite west by Omrop Fryslân. Der binne 
in tal resinte ûntjouwings by de Omrop dêr’t wy fragen oer 
hawwe oan it Kolleezje.  
 
Yn it foarste plak hat de FNP-fraksje fernommen dat it tige 
dreech is om goed kwalifisearre sjoernalisten te finen dy’t de 
Fryske taal ek goed machtich binne. 
 
 
Wy hawwe fierder it sinjaal krigen dat de werkenning fan 
teksten yn it Frysk troch Google en oare sykmasines net 
optimaal is c.q. foar ferbettering fetber is. Dêrom is Omrop 
Fryslân needsake om titels fan fideo’s op ynternet yn it 
Nederlânsk te foarsjen. Mar dat jildt fansels ek foar teksten en 
filmkes fan oare organisaasjes, bedriuwen en privee-
persoanen.   
 
 
As lêste binne by it Ryk plannen om tal fan saken oangeande 
de publike omrop te feroarjen, bygelyks oangeande reklame, 
útstjoerings fan regionale omroppen op de lanlike stjoerder NL3 
ensfh. 

Fraach / fragen 
 
 

1.       Binne jim op ‘e hichte fan it feit dat kwalifisearre 
sjoernalisten dy’t it Frysk yn’e macht hawwe sa dreech te finen 
binne? Is DS ek fan doel om prikken yn it wurk te stellen om de 
besteande skoallen foar sjoernalistyk oan te fiterjen om in 
oantal modules Frysk yn it lespakket op te nimmen? Of om in 
eigen HBU-oplieding yn Fryslân te inisjearjen om sa yn it ferlet 
te foarsjen? Sjocht it Kolleezje dêrby mooglikheden om dêrby 
oan te sluten op ien fan de bepalingen yn it Hânfêst foar 
Regionale- of Minderheidstalen, nammentlik om in oplieding te 
hawwen foar sjoernalisten yn de minderheidstaal?  

 
 
2. Hokker mooglikheden sjocht it Kolleezje om Google en 
oare sykmasine-bedriuwen der ta oer te heljen om de 
fynberheid fan websiden en teksten yn it Frysk te ferbetterjen? 
    
 
3. Yn hoefier is de provinsje Fryslân heard troch it Ryk by 
de resinte plannen foar it útstjoeren fan programma’s   fan 
regionale stjoerders op NL3 en it skrassen fan reklame op de 
publike stjoerders? Binne jim fan doel om it Ryk te hâlden oan 
it útgongspunt dat Omrop Fryslân in alsidich en folsleine 
programmearring yn it Frysk oan de harkers en sjoggers yn 
Fryslân oanbiede kin? Mei oare wurden, dat in eventuele 
weromgong yn reklame-ynkomsten kompinsearre wurdt troch it 
Ryk om de programmearring te boargjen?    
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