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beliedsplan 2016–2020 / gearfetting

Taal is it meast wêzentlike skaaimerk fan
de minske. Mei taal kinne wy ús tinzen en
gefoelens ûnder wurden bringe, kommunisearje en ús uterje yn ekspresjefoarmen.
De missy fan de Afûk foar de kommende
beliedsperioade is: ferbine en diele. Wy wolle
troch ús eigen aktiviteiten mei dy fan oaren te
ferbinen ús doelen noch better berikke en troch
ús kennis en ûnderfiningen te dielen de ekspertize op it mêd fan meartaligens fergrutsje.

Doelen
Us doelen binne: taalpromoasje, taaloerdracht en
kultueroerdracht. En omdat dy net los faninoar
steane, wolle wy de gearhing dertusken neistribje.
Wy rjochtsje ús dêrby op de folsleine Fryske mienskip fan poppe oant âlderein. Wy wolle Fryslân
ferbine mei de wrâld en de wrâld mei Fryslân.

Gearfetting

De middels dy’t wy dêrby brûke binne mei it each
op de trije haaddoelen byinoar brocht yn Stipepunt,
Underwiis en Utjouwerij/winkel. Wy sjogge ‘Lân fan
taal’ as it middel by útstek om boppesteande missy
en doelen te realisearjen. Yn ‘Lân fan taal’ giet it om
it ferbinen fan taalmienskippen binnen Fryslân mei
dy fan Europa. Wy wolle taal en meartaligens mear
sichtber meitsje, nije gearwurkingsferbannen ta stân
bringe tusken mienskippen yn en bûten Fryslân en
nije ympulzen jaan oan it (kultuer)toerisme.
De Afûk is in middelgrutte organisaasje mei meiwurkers mei in heech kennisnivo, dy’t grutte en

foto Yn kontakt mei Tomke.
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lytse projekten liede en stypje. Wy wolle graach de
spil wêze yn in netwurk fan organisaasjes dy’t ús
missy en doelen (foar in part) diele. Wy tinke dat
sa’n gearwurking it bêste ta stân komt op grûn fan
in mienskiplike taalaginda, dêr’t taalpromoasje,
taaloerdracht, kultueroerdracht en ûndersyk meiinoar ferbûn wurde. Wy sjogge graach dat de
provinsje dêrby in stimulearjende en fasilitearjende
rol spilet.
taal
promoasje

taal
oerdracht

kultuer
oerdracht

beliedsplan 2016–2020 / fyzje, missy en doelen

Wy libje yn in meartalige provinsje. It grutste
part fan de ynwenners is wend om twa of mear
talen neistinoar te brûken. De Fryske taal is
noch altyd foar de mearderheid fan de Friezen
de memmetaal, wylst dêrnjonken neist it
Nederlânsk in steds- of streektaal brûkt wurdt.
Troch de fierdergeande globalisearring kriget it
Ingelsk ek hieltyd mear ynfloed, net allinnich yn
it ûnderwiis, mar ek yn it deistich ferkear.
Yn dat perspektyf wolle wy graach dat de Fryske
taal syn plak hat.
Missie

1. Fyzje, missy en doelen

Wy wolle dat der linich omgien wurdt mei de ûnderskate talen en fine it wichtich dat de Fryske taalen kultueruteringen oerdroegen wurde op in nije
generaasje. Wy wolle nije ynwenners entûsjast
meitsje om de Fryske taal te learen en om diel te
nimmen oan it Fryske kulturele libben. De Afûk is
dé organisaasje dy’t dêr yn de folle breedte mei
dwaande is. Wy ûnderskiede trije haaddoelen:
taalpromoasje, taaloerdracht en kultueroerdracht.
De Afûk wol graach ferbine en diele. Wy wolle oare
organisaasjes en persoanen oan ús ferbine om
mei-inoar ús en harren ambysjes te realisearjen.
Wy wolle ús kennis en ûnderfiningen graach diele
om de ekspertize oangeande meartaligens fierder
ûntwikkelje te kinnen. Wy wolle ús dêrby net beheine
ta Fryslân, mar ús eachweid ferbreedzje nei Europa.
Wy wolle de taal ticht by de minsken bringe. Dêrby
giet it net allinnich mar om feardichheden lykas

foto Wurkoerlis mei in projektteam.
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ferstean, lêzen, praten en skriuwen, mar ek om it
belibjen fan de taal yn muzyk, toaniel, ferhalen en
poëzy. En om it perspektyf noch wat breder te lûken:
de ferbining fan de taal yn de sosjale kontekst, it
lânskip en de skiednis, as wichtige aspekten fan de
Fryske identiteit.
De behearsking fan ús taal makket dat wy folweardich meidwaan kinne oan de wrâld dêr’t wy ús yn
bewege. Mar fanselssprekkend is dat allegearre
net. In soad Friezen sprekke en fersteane harren
eigen taal prima, mar lêzen en skriuwen binne faak
noch in útdaging. Foar de takomst fan it Frysk is it
essinsjeel dat der op in befredigjende wize skreaun
en lêzen wurdt. In taal dy’t foar in grut part mûnling
dield wurdt, is in taal dy’t faai komt te stean.
Om in taal te brûken en te ûnderhâlden is it boppedat belangryk dat in persoan dy taal syn hiele libben
lang op ferskillende plakken en manieren heart en
ûnder eagen kriget. Dêrby giet it net allinnich oer
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taal as middel foar kommunikaasje, mar benammen
ek om taal as middel foar kultueroerdracht.
De bernejierren en de pubertiid wurde oer it generaal sjoen as in krúsjale perioade om in positive
hâlding en posityf gedrach te ûntwikkeljen foar in
minderheidstaal oer en om te bepalen oft de taal
brûkt en trochjûn wurdt. It ûntwikkeljen fan feardichheden lykas kritysk tinken, problemen oplossen,
gearwurkjen en sosjale feardichheden (saneamde
‘21st century skills’) helpe bern om harren ta te
rieden op de takomstige maatskippij.
Yn it ûnderwiis wurdt mei oare wurden de basis
lein foar in positive attitude foar it Frysk oer en dêr
moatte dan ek de feardichheden ferstean, praten,
lêzen en skriuwen sa in plak krije dat de Fryske taal
op in betsjuttingsfolle en sosjale wize brûkt wurdt.
De Fryske taal moat dêrby op in moderne wize
omtinken krije yn de hiele trochrinnende learline,
fan pjutteboartersplak oant heger ûnderwiis. Foar it
Frysk lizze dêr gâns kânsen. Wy wolle dan ek dat it
Frysk ynset wurdt as in leechdrompelich middel om
yn en bûten skoalle mei-inoar te kommunisearjen.
Bern kinne harren faak better uterje yn harren
memmetaal. It ‘frij’ kommunisearjen en it goed
ûnder wurden bringen fan ideeën foarmje in goede
basis foar gearwurkjen en ynnovatyf tinken.
De skoalle fan de takomst jout nije kânsen troch
it Frysk op in ynnovearjende wize plak te jaan yn it
ûnderwiis. Net allinnich as taalfak, mar ek by nijsgjirrige, útdaagjende projekten en opdrachten dy’t
keppele wurde oan oare fakken. Sa leare bern de taal
én leare se it Frysk te wurdearjen. De nijste ynformaasje- en kommunikaasjetechnology spilet dêrby
in wichtige rol omdat sa leararen en learlingen nei
eigen ferlet en op nivo oan ’e slach kinne. ICT jout
ek nije mooglikheden om de taalûntwikkeling folle
better folgje te kinnen.
Mar mei goed en ynnovatyf taallearen binne wy der
noch net. Taalpromoasje bliuwt needsaaklik yn ús
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meartalige provinsje. It brûken fan it Frysk yn ‘nije’
media en op oare plakken lykas publike romten, de
deistige wurkflier of yn winkels rûnom - altyd op in
kreative en moderne wize - soarget foar de fierdere
emansipaasje fan de taal, wurket statusferheegjend
en makket dat der in positive hâlding ûntstiet foar it
Frysk oer.

Lêzen:

- befoarderet de Fryske taal en kultuer

- helpt om better oer dyn eigen situaasje
neitinke te kinnen

- ferminderet stress

- stimulearret dyn konsintraasjefermogen
- skerpet dyn brein op

It Frysk moat dêrom - sa is de Afûk fan betinken ek yn in bredere, sosjaal-maatskiplike kontekst op
in oansprekkende wize te sjen en te hearren wêze.
Dêrby is it belangryk dat taalpromoasje him foar in
grut part rjochtet op jongerein en jongfolwoeksenen,
op in wize dy’t dy groep oansprekt, mei de media
dy’t dy groep brûkt en op dy plakken dêr’t dy groep
te finen is.
De rol fan de mienskip is – ta einbeslút – ek hiel
wichtich as it giet om it brûken en sichtber meitsjen
fan it Frysk. Inisjativen út de mienskip wei wolle wy
dan ek safolle mooglik stypje. Dochs is it faak sa dat
dy inisjativen net samar ûntsteane. Minsken moatte
op in idee brocht wurde, ynspirearre wurde en stipe
wurde. Dêr wol de Afûk in belangrike rol yn spylje.
Boppesteande missy is de reade tried yn it belied
fan de Afûk. Dat wolle wy sjen litte yn ús produkten
en aktiviteiten. Wy wolle dat yn 2018, as Ljouwert/
Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa is, ek letterlik sichtber meitsje yn in nij sintrum foar Fryske
taal en kultuer midden yn Ljouwert: ‘Lân fan taal’.
Dêrmei wolle wy ek oan Europa sjen litte hoe’t wy
meartalichheid yn dizze provinsje stal jouwe, wat ús
kulturele rykdom is, om op dy wize oare Europeeske
taalmienskippen mei te ynspirearjen. Lân fan taal
moat dêrmei in bliuwende ympuls jaan oan it
(kultuer)toerisme yn Fryslân. Wy sjogge dat de
belangstelling foar de Fryske taal en kultuer, benammen út Flaanderen wei, de lêste jierren aardich
tanimt en binne fan betinken dat der noch in
gruttere merk is foar toeristen dy’t ynteressearre
binne yn ‘meartalige’ kulturele mienskippen.

- fergruttet dyn empatysk fermogen

- soarget foar ûntspanning en plezier
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It belied fan de Afûk hat him oant no ta altyd
yn haadsaak op de Fryske mienskip rjochte.
Doel wie en is om de taalhâlding en it
taalgedrach te fersterkjen.
Wy hawwe dêrta in grut tal aktiviteiten
ûntwikkele, rjochte op ferskate doelgroepen.
Bekende, hast net mear wei te tinken produkten en projekten binne: it Taaltaske, Heit &
Mem, Tomke, Studio F, Praat mar Frysk, Dat
wie doe sa, Gemeenten en Frysk, de Moanne,
eduFrysk en de kursussen en de mear as tûzen
boektitels dy’t de Afûk útjûn hat.
Doelgroepen
Op dy doelgroepen wolle wy ús ek yn de nije
beliedsperioade rjochtsje. Dêrnjonken wolle wy
lykwols mear omtinken jaan oan doelgroepen fan
bûten Fryslân: (roots)toeristen, brûkers fan oare
minderheidstalen yn Europa, wittenskippers en
taalpromotors dêr’t wy kennis en ûnderfiningen
mei diele kinne.

2. Doelgroepen

0-4 jier

foto Us kursussen binne noch altyd populêr.
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0-12 jier

12-18 jier
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Yn 2013 hat de Twadde Keamer de Wet gebrûk
Fryske taal oannommen. Dy ‘Taalwet’ is
bedoeld om de posysje fan it Frysk yn it
rjochts- en bestjoerlik ferkear te ferankerjen.
Yn de wet wurdt regele dat it Frysk en it
Nederlânsk de offisjele talen fan de provinsje
Fryslân binne.
Earder wie de posysje fan it Frysk regele yn
de Algemiene wet bestjoersrjocht en de Wet
Frysk yn it rjochtsferkear.

3.1. Ryksbelied

3. Beliedsramten

De ‘Taalwet’ bondelet dy beide wetten en fersterket
de mooglikheden foar it brûken fan it Frysk yn it
(formele) rjochtsferkear en it (formele) bestjoerlik
ferkear. Utgongspunt dêrby is de lykweardige
posysje fan it Frysk en it Nederlânsk.
Yn de ‘Taalwet’ is ek it Orgaan foar de Fryske taal
opnommen. Dat orgaan is ûnderwilens ynsteld en
hat - ûnder de nije namme ‘Dingtiid’- de taak om dy
lykweardige posysje fan de Fryske en de Nederlânske
taal yn Fryslân te befoarderjen, troch:

•
•

•
foto De nije digitale metoade foar de basisskoalle.
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Deputearre Steaten te advisearjen oer it ta stân
kommen fan de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en
Kultuer;
ferslach út te bringen oer it ferlet fan en de
winsken oangeande de Fryske taal oan alle bestjoersorganen en rjochterlike ynstânsjes, foarsafier’t dy yn de provinsje Fryslân fêstige binne
of de provinsje Fryslân as wurkgebiet hawwe;
stipe te jaan by it opstellen fan regels en belieds-

•

plannen foar it brûken fan it Frysk, lykas beskreaun yn it wetsútstel Gebrûk Fryske taal,
troch it formulearjen fan rjochtlinen oer de
foarmjouwing dêrfan;
te advisearjen oer oare saken dy’t it Frysk oangeane, lykas taalplanning en taalbelied op de
langere termyn.

Alle aktiviteiten fan Dingtiid wurde útfierd yn
relaasje ta de Wet gebrûk Fryske taal, it Europeesk
Hânfêst foar regionale talen en minderheidstalen,
it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan
nasjonale minderheden en de Bestjoersôfspraak
Fryske Taal en Kultuer.
Om de útfiering fan it taalbelied te stypjen hat de
provinsje de Afûk frege om it Stipepunt 2.0 op te
setten, dat fierder bout op de taken fan it Stipepunt
dat sûnt 1994 ien fan de wichtige taken fan de Afûk
stal jout.

beliedsplan 2016–2020 / beliedsramten

Wat it ûnderwiis oanbelanget hat it ryk in twatal
foegen delegearre oan de provinsje. Deputearre
Steaten hawwe sawol foar it primêr as it fuortset
ûnderwiis tenei it foech om folsleine of parsjele
ûntheffing te jaan oangeande ûnderwiis yn de Fryske
taal. Provinsjale Steaten hawwe ek it foech om de
kearndoelen fêst te stellen. Dêrby jildt as restriksje
dat Deputearre Steaten earst mei it ûnderwiisfjild
oerlizze moat en de minister de feroardering goedkarre moat.
Yn 2013 is de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en
Kultuer (BFTK) troch ryk en provinsje ûndertekene.
Yn de BFTK steane foar de kommende fiif jier
ôfspraken dy’t de Fryske taal en kultuer befoarderje
op it mêd fan û.o. ûnderwiis, oerheden, media en
kultuer, soarch en wolwêzen en ynternasjonale
útwikselingen. De BFTK is in útwurking fan ferdrachsferplichtingen foar de Fryske taal en kultuer
oer: it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en
minderheidstalen en it Ramtferdrach oangeande de
beskerming fan nasjonale minderheden. It wurdt
om de fiif jier opsteld en leit de mienskiplike
ferantwurdlikens fan ryk en provinsje foar de Fryske
taal en kultuer fêst.

3.2. Provinsjaal belied
It nije kolleezje fan Deputearre Steaten wol de
kommende fjouwer jier E21,3 miljoen ynvestearje yn
it Deltaplan Frysk. Dêrmei wolle hja de Wet gebrûk
Fryske taal ymplemintearje, te begjinnen mei it
fuortsterkjen fan de posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis op grûn fan de útwreiding fan it foech op it mêd
fan ûntheffingsbelied. De provinsje wol dêr ek de
streekaginda’s foar ynsette.
Mei de basisfoarsjenning wol de provinsje foarsjen
yn it begelieden fan meartalige bernedeiferbliuwen
en skoallen en it ûntwikkeljen fan toets- en learlingfolchsystemen en meartalich lesmateriaal. De
basisfoarsjenning is nedich om de trochgeande
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learline meartaligens fan pjut oant promovendus te
fasilitearjen.
De provinsje wol ek ynvestearje yn ‘Lân fan taal’, dat
rjochte is op in brede programmearring fan alle
taal- en kultuerinisjativen rjochte op it Frysk yn in
meartalige kontekst. Nêst dy brede programmearring moat ‘Lân fan taal’ yn 2018 fysike poadia biede
op it Aldehoustertsjerkhôf en yn de Prinsetún yn
Ljouwert foar de presintaasje en it belibjen fan taal
en kultuer. Der moatte ûnderlinge ferbannen tusken
inisjativen en ynstellingen lein wurde om te fernijen,
de kwaliteit te ferbetterjen en kulturele ynfrastruktuer fuort te sterkjen. ‘Lân fan taal’ is ien fan de
grutte projekten fan it Bidbook Ljouwert Kulturele
Haadstêd 2018.

E

Fierder wol de provinsje in sa folslein en alsidich
mooglik Frysktalich oanbod fan digitale tapassingen
op ICT-platfoarms en sosjale media realisearje.

B
Om ynfolling te jaan oan it ûntheffingsbelied foar it
ûnderwiis yn de Fryske taal binne troch Deputearre
Steaten profilen fêststeld. Skoallen moatte tenei
oanjaan hokker profyl oft foar harren fan tapassing
is en op hokker wize oft ynfolling jûn wurdt oan it
ûnderwiis yn it Frysk. By it beoardieljen fan de oanfraach foar (parsjele) ûntheffing hantearje
Deputearre Steaten de folgjende kritearia:
1. in ynskatting fan it gebrûk fan it Frysk binnen de
skoallemienskip;
2. de feitlike ynfolling fan it ûnderwiis yn it Frysk.

A

D

Op grûn dêrfan wurdt fêststeld oft en foar hokker
part oft ûntheffing jûn wurde sil. De ûntheffing jildt
foar fjouwer jier. Dat tiidrek moat brûkt wurde om in
ûntwikkeltrajekt fan meartalich ûnderwiis te meitsjen dat past by de skoalle en de mienskip dêr’t de
skoalle diel fan útmakket. Utgongspunt is dat skoallen dy’t mear kearndoelen realisearje ek in gruttere
bydrage út de ‘Materiële Ynstânhâlding Frysk’ krije
kinne.
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foto Detail ‘Lân fan Taal’ projektplan.
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De Afûk is konstant yn beweging. Der binne
hieltyd wer nije útdagingen. Dat komt foar in
part om’t wy sels nije inisjativen betinke, mar
ek troch it belied fan de provinsje.
Dat lêste betsjut dat der foar de útfiering ek
mear in berop op ús dien wurdt, bygelyks as
gefolch fan de nije Taalwet en it gruttere foech
fan de provinsje foar it Frysk yn it ûnderwiis.
Dêrom is it goed om geregeld stil te stean by
hoe’t wy it wurk organisearje, sadat it op in
ferantwurde wize dien wurde kin.
Organisaasje
De aktiviteiten fan de Afûk binne de ôfrûne jierren
oer de hiele breedte tanommen. De ferwachting is
dat dy line him de kommende jierren trochsette sil.
Feroaring yn wetjouwing en foech, mar ek it feit dat
Ljouwert-Fryslân yn 2018 Kulturele Haadstêd wurdt,
sille nije ympulzen oan ús organisaasje jaan. Wat
dat lêste oanbelanget foarmje de plannen foar ‘Lân
fan taal’ in grutte útdaging foar ús organisaasje.

4. Organisaasje

Foar de trije spearpunten fan de Afûk binne projekthaden ferantwurdlik foar de deistige lieding fan harren ôfdieling. De haden binne ek ferantwurdlik foar
de akwisysje, it opsetten, koördinearjen en behearen
fan de tawiisde budzjetten en hja befoarderje aktyf
de gearwurking tusken de ûnderskate ôfdielingen
fan de Afûk. De projekthaden begeliede kollega’s by
de útfiering fan kompleksere wurksumheden.
De projektlieders krije stipe fan meiwurkers, dy’t
sels ek ferantwurdlik binne foar in tal útfierende
taken binnen de trije ôfdielingen. Njonken de
foto Priisútrikking Fryske APP wedstriid.
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spesifike funksjes lykas dy op it mêd fan de finansjele administraasje binne dat oer it generaal funksjonarissen dy’t foar in grut part op ferskillende projekten ynset wurde kinne. Spesifike saakkundigen,
lykas foarmjouwers, DTP’ers, multymedia-ûntwikkelders, programmeurs en systeembehearders, sykje
wy ekstern, om sa fleksibel mooglik wêze te kinnen.
De Afûk wol graach gearwurkje mei oare organisaasjes út ien mienskiplik programma wei. De ôfrûne
beliedsperioade hat ús leard dat de ynset fan elk syn
kwaliteiten dan it bêste ta syn rjocht komt.
In goed foarbyld is it konsortium dat wurket oan it
evaluaasjesysteem foar it ûnderwiis. Wy fine dat ‘Lân
fan taal’ as katalysator wurkje kin om organisaasjes
better oparbeidzje te litten oan ien mienskiplik programma. Wy fine dat ‘Lân fan taal‘ deroan bydrage
moat dat der in bettere ynfrastruktuer op it mêd fan
taalbefoardering, taalûnderwiis en taalûndersyk ta
stân brocht wurdt. Troch it ferbinen en dielen fan
kennis en ûnderfiningen kinne wy útgroeie ta it laboratoarium fan Europa op it mêd fan meartaligens.
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5.1. Taalpromoasje
Foar de kommende perioade wolle wy ús mei
de taalpromoasje benammen rjochtsje op
it ymplemintearjen fan de Taalwet en op de
Frysktalige ynwenners fan Fryslân oan de
iene kant en it ferbreedzjen fan de kennis
oer Fryslân en de Fryske taal en op de
net-Frysktalige ynwenners fan Fryslân,
Nederlân en Europa oan de oare kant.

Hâlde wat goed is
Foar in part sille ús aktiviteiten bestean út it fuortsetten fan it besteande belied fan de ôfrûne jierren
en foar in part sille wy nije wegen ynslaan. Sa sille
wy ús aktiviteiten oangeande Praat mar Frysk, Heit
& Mem, Frysk yn ’e soarch en Gemeenten en Frysk
fuortsette. Praat mar Frysk hat de ôfrûne in sterke
‘community’ opboud op Social Media en dêrbûten
mei in grut ferskaat oan suksesfolle aktiviteiten en
goede ambassadeurs. Mei dy kampanje en mei de
oare produkten en projekten fan de Afûk, wolle wy
de ynwenners en bedriuwen yn Fryslân fierder bewust meitsje fan harren rjochten en mooglikheden
en wy wolle fierder wurkje oan harren taalhâlding.
Dêrneist sille wy oerheden en oare organisaasjes
dy’t te krijen hawwe mei de Taalwet advisearje en
skewiele om dy wet ek sa goed mooglik te ymplemintearjen, dêr belied op te meitsjen en dat belied
ek út te fieren. De aktiviteiten dy’t dêroan keppele
binne hearre yn ús eagen by de basisynfrastruktuer
foar taalbelied yn Fryslân.

5. Spearpunten

foto ‘Praat mar Frysk’ yn de soarch.
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Dat wol net sizze dat dy aktiviteiten itselde bliuwe
sille as de ôfrûne jierren. Niisneamde projekten
binne just suksesfol om’t wy ús dêrbinnen hieltyd
fernije, nije kanalen oanboarje, doelgroepen ferbreedzje en binnen dy doelgroepen ús aktiviteiten
ek wer ferdjipje.

De krêft fan de aktiviteiten sit him ek yn de ferbiningen dy’t lein wurde tusken de ferskate
projekten en doelgroepen. Goede foarbylden binne
de rol fan de Praat mar Frysk-kampanje binnen
it projekt Frysk yn ’e soarch en de website
LearmarFrysk.nl mei de taaltoets Blinder of Blunder,
dêr’t taalpromoasje en taallearen byinoar komme.
Ek as it giet om boek- en lêspromoasje spylje de
taalpromoasje-aktiviteiten in grutte rol. Tink bygelyks oan it ‘gedicht fan de wike’ by Praat mar Frysk,
de promoasje fan en foarljochting oer Fryske berneboeken by Heit & Mem en Tomke en it fertellen fan
ferhalen by Datwiedoesa (Frysk yn ’e soarch).
Dêrneist wurdt der fansels in soad gearwurke mei
oare organisaasjes en bedriuwen yn Fryslân.
Gastfrij Frysk: kennisoerdracht en ynnovaasje
Foar bedriuwen wolle wy workshops ûntwikkelje
ûnder de namme ‘Gastfrij Frysk’, mei as sintrale
fraach: Hoe kinne je op in aardige, ynspirearjende
en kreative wize omgean mei Frysk en meartaligens
binnen it bedriuwslibben en yn de kommunikaasje?
It giet yn de workshops om kennisoerdracht en
ynnovaasje. Yn it ferlingde dêrfan leit ek de sichtberheid fan it Frysk. Hoe meitsje je it Frysk mear
sichtber sûnder yn de twangbuis fan twongen
dûbeltalichheid telâne te kommen?
Draachflak foar it Frysk en in meartalige maatskippij
Wy tinke dat wy troch mear yn te setten op de groep
dy’t graach mear witte wol oer it Frysk, mar it Frysk
(noch) net yn ‘e macht hat, it draachflak foar it Frysk
en in meartalige maatskippij ferbreedzje sille, sawol
binnen as bûten Fryslân. Op dy wize kin Fryslân ek
wier as foarbyld tsjinje foar de rest fan Europa en
foarrinner wêze yn it foarm jaan fan in meartalige
mienskip. De plannen foar ‘Lân fan taal’/KH 2018
kinne dêr fansels in geweldige stimulâns oan jaan.
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Foar de kommende beliedsperioade sette wy de
kampanje ‘Alle dagen in bytsje Frysk’ op. It giet
dêrby om Frysktaligen dy’t mear Frysk skriuwe en
lêze wolle en om nije Frysklearders. Minsken wurde
stimulearre om alle dagen wat yn it Frysk te dwaan
en dat mei ús te dielen. It giet dêrby ek om de
ûnderfiningen dy’t se dêrmei opdogge. Wat komme
se tsjin by it yn de praktyk bringen fan it Frysk? Hoe
reagearje minsken? Kinne wy ynstruminten ûntwikkelje dy’t it de (nije) learders makliker makket? Wat
wurket it bêste yn de praktyk?
Taalpromoasje bûten Fryslân en ynternasjonale
gearwurking
As it giet om de draachflakferbreding fan it Frysk
bûten Fryslân wolle wy as earste de algemiene ynformaasje oer it Frysk - it ferhaal fan ús taal - yn mear
talen beskikber stelle yn ferskate foarmen (digitaal,
papier, apps, social media, lêze, sjen, hearre en
ûnderfine).
En wy sille ‘it lân en Europa yn’ om minsken bûten
Fryslân mear te fertellen oer it Frysk en Fryslân.
Ien en oar yn gearwurking mei organisaasjes yn en
bûten ús provinsje (lykas streektale-organisaasjes yn
Grinslân, Drinte, Limboarch en Twinte en yn Europeeske minderheidstaalgebieten).
De kommende beliedsperioade wolle wy ta op
in sterker ynternasjonaal netwurk en platfoarm
foar minderheids- talen yn Europa. Net allinnich
op bestjoerlik en wittenskiplik nivo, mar ek op
útfieringsnivo.
De ôfrûne jierren is ús ynternasjonale netwurk op it
mêd fan taalpromoasje hieltyd grutter wurden, mei
troch it sukses fan de Praat mar Frysk-kampanje,
dy’t foar in soad regio’s as in ‘good practice’ sjoen
wurdt. Wy wurde dêrom ek geregeld útnûge troch
organisaasjes yn it bûtenlân om dêroer te fertellen

foto Alle Fryske bern krije in Taalkado.

en kennis en ûnderfiningen te dielen.
Dat hat derfoar soarge dat wy mear ynternasjonale
gearwurking sykje. It Tosta-projekt dat yn 2015-2016
útfierd wurdt (mei û.o. Baskelân, Wales, Ierlân,
Galisië, Skotlân en Cornwall) is dêr in goed foarbyld
fan. Mei de plannen dy’t der lizze foar ‘Lân fan taal’
moat dy ynternasjonale gearwurking noch mear hannen en fuotten krije en ek in struktureel karakter.
Fansels gripe boppesteande aktiviteiten opinoar yn.
Troch de ynwenners en bedriuwen yn Fryslân sjen te
litten wat der yn de rest fan Europa bart, wurde se
har mear bewust fan har eigen posysje en rol. Troch
de belangstelling foar it Frysk bûten Fryslân wurde
it bedriuwslibben en de oerheid stimulearre om it
Frysk mear sichtber te meitsjen en út te dragen en
troch minsken dy’t it Frysk leare wolle oan te trunen
en entûsjast te meitsjen oer it Frysk sille sy de taal
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mear brûke en sichtber meitsje wolle en it bedriuwslibben en de oerheid wer stimulearje.

5.2. Taaloerdracht
De provinsje wol mei it ‘Deltaplan Frysk’ ynvestearje
yn it Fryske ûnderwiis. Yn it ûnderwiis wurdt mei de
basis lein foar in positive attitude foar it Frysk oer en
dêr moatte de basisfeardichheden ferstean, praten,
lêzen en skriuwen oanleard wurde. Wy hawwe yn
’e mande mei kollega-ynstellingen de ôfrûne jierren
in begjin makke mei it ûntwikkeljen fan in trochgeande learline yn de foarm fan it Referinsjeramt
Frysk, útwurkingen fan fernijde foarmen fan
ynteraktyf taalûnderwiis, nije digitale metoaden en
bypassende digitale les- en evaluaasjemiddels foar
alle doelgroepen: foarskoalsk, primêr, fuortset (ek
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mbû), heger en folwoeksene-ûnderwiis. Wy wolle dy
line graach fierder ûntwikkelje.
It ymplemintearjen fan sokke kurrikulumfernijingen
yn de skoallen is de kommende jierren essinsjeel. It
ûntwikkeljen fan adekwate toets- en evaluaasjemiddels en in learlingfolchsysteem draacht by oan in
bettere grip fan leararen en learlingen op de taalûntwikkeling. It ûnderwiis kin sa better op de learlingen
ôfstimd wurde en de ynspeksje kriget sa better sicht
op de resultaten fan skoallen. Dêrnjonken kriget it
Frysk ek fia oare fakken en aktiviteiten hieltyd mear
omtinken. It oanbod dat ûntwikkele is foar de Fryske
Kanon wurdt tige wurdearre. Yn gearwurking mei
Sport Fryslân hawwe wy lesmateriaal makke om de
Fryske sporten better ûnder de oandacht fan de bern
te bringen. It draacht derta by dat it Frysk net allinnich op skoalle, mar ek dêrbûten stimulearre wurdt.
By al sokke kwaliteitsympulzen foar it Frysk binne wy
fan betinken dat gearwurking tusken de ferskillende
aktoaren in betingst wêze moat. De wize wêrop’t
troch it konsortium fan Afûk, Cedin, NHL en Stenden útwurking jûn is oan it evaluaasjesysteem Frysk
sjogge wy as in foarbyld fan hoe’t mear yntegrearre
oplossingen mei en foar it ûnderwiisfjild ûntwikkele
wurde kinne. Gearwurking tusken relevante partijen
en eigenerskip troch takomstige brûkers (it ûnderwiis) soene wat ús oangiet betingsten wêze moatte.
Foar de ûnderskate groepen yn it ûnderwiis jouwe
wy hjirnei yn grutte linen in oanset foar de kommende jierren.
Foar- en ierskoalske edukaasje (VVE)
Yn it ambysjedokumint ‘Taalryk foarskoalsk Fryslân’
fan de Koördinaasje- en Advysgroep Foar- en
Ierskoalske Edukaasje (KAG Foarskoalsk, 2015)
wurdt troch de mei de Afûk gearwurkjende partijen
foar de kommende jierren ynset op saken as foarljochtings- en stypjende aktiviteiten, de troch-
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geande line nei primêr en multymediaal materiaal
foar pjutte-boartersplakken, bernedeiferbliuwen en
foar âlders/bern. Konkreet fertaalt him dat nei nije,
motivearjende en aktuele materialen foar bern yn de
foar- en ierskoalske perioade yn de ynstellingen en
thús. Wy sille dus oanhâldend wurkje oan nij
edukatyf materiaal, lykas ferhalen en spultsjes foar
jonge bern. Dat materiaal slút oan op de aktualiteit
en ferskynt yn de foarm fan boeken en tydskriften,
mar ek as apps en yn oare digitale ferskiningsfoarmen. Fierder sil wurke wurde oan it ymplemintearjen fan de (nije) edukative materialen by de
foarskoalske ynstellingen. Wy wolle de aktiviteiten
yn it ramt fan it Tomke-projekt dêr graach yn
yntegrearje om dêrmei in totaalprogramma rjochte
op taal- en lêsbefoardering oanbiede te kinnen dat
goed oanslút by de lanlike VVE-programma’s dy’t yn
it foarskoalsk ûnderwiis brûkt wurde.
Primêr ûnderwiis
Wy hawwe de lêste jierren ynset op in noch
yntinsivere gearwurking mei de dosinten Frysk yn it
fuortset ûnderwiis en op gearwurking mei it Sintrum
meartaligens fan Cedin. Yn ’e mande mei dy partijen
is de fernijende digitale metoade Searje 36 betocht,
ûntwikkele en ymplemintearre. De metoade bestiet
út lesmateriaal út Freemwurk, LinKk, de Kanon,
tv-programma’s en edukative games. Fierders is der
mear romte foar kultuer en foegje wy lêsprojekten
en de aktiviteiten om Sjong! en it FeRstival hinne
ta. Dat is presys wat de dosinten graach wolle. Yn it
earste jier dat it beskikber kaam, waarden fuortdaliks
3.000 lisinsjes foar klasse 1 ôfnommen, wat sa’n
60% fan de doelgroep is.
Dosinten Frysk jouwe oan dat sy ek nei klasse 1
graach fierder wolle mei de oanpak fan Searje 36.
Der is dus ferlet fan in trochgeande learline foar
dy opfolger fan de metoade Freemwurk. Dêr moat

de kommende jierren fierder oan wurke wurde, ek
mei it each op de ferskillen tusken learlingen yn it
fuortset ûnderwiis, dy’t hiel grut wêze kinne. Troch
fierder te wurkjen oan nije didaktyske wurkfoarmen,
it digitaal portfolio en serious games kinne wy skoallen en dosinten helpe. Om de trochgeande learline
kompleet te meitsjen moat der ek foar de boppebouklassen yn it fuortset ûnderwiis in passend oanbod komme. De ynskatting is dat dêr hieltyd mear
projektmjittich wurke wurde sil, wêrby’t learlingen
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mear kar-út krije en sels nijsgjirrige produkten
meitsje en diele kinne.
Wat it mbû oangiet is der de ôfrûne jierren in moaie
gearwurking ûntstien mei de Friese Poort, ek wer
yn ’e mande mei Cedin. It digitale lespakket ‘Fryske
taal en kultuer’ is ûntwikkele. Mear ROC’s meitsje
gebrûk fan it materiaal, mar wy sjogge noch mooglikheden om it gebrûk fierder te ferbreedzjen. Friese
Poort wol in nij, fakultatyf programma ‘Fries in de
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beroepscontext’ yn it ûnderwiisoanbod opnimme.
Dêr moat in programma fan 240 stúdzjebelêstingsoeren foar ûntwikkele wurde, wat wy yn gearwurking
mei dosinten en oare ûnderwiisprofessionals graach
dwaan wolle. Dat materiaal komt beskikber foar alle
mbû’s yn Fryslân.
Folwoeksene-edukaasje
Us kursussen binne noch altyd populêr en de
kursisten binne tefreden. De ôfrûne jierren is ynset
op digitalisearring en fleksibilisearring. Sa is it
kursusoanbod om op ôfstân fia de kompjûter in
kursus te folgjen fergrutte en dêr geane wy mei
fierder. Adaptive programma’s om Frysk skriuwen te
learen jouwe de kursist de mooglikheid om der oeral
yn ’e wrâld oan te wurkjen. Dêr is ferlet fan en wy
skatte yn dat mear minsken fan sokke programma’s
gebrûk meitsje wolle.
It learen fan in taal is ek in sosjaal barren. Wy sjogge
dat ús kursussen sa’t wy dy altyd al hiene, noch hieltyd yn in belangryk ferlet foarsjogge. It opliedingsoanbod is de lêste jierren fernijd en dêr geane wy
mei troch. Wy wolle mei koartere kursussen mear
minsken oansprekke. Wy sette yn op programma’s
fan inoar opfolgjende kursussen en wy wolle mear
kursisten ‘fêst’ hâlde, troch mei in oantreklike
ferfolchkursus te kommen. Wy meitsje in nij
oanbod, dat yn it plak komt fan de eardere B- en
C-kursussen, rjochte op minsken dy’t harren fierder
ferdjipje wolle yn de Fryske taal, taalkunde, skiednis
en Fryske kultuer.
De gearwurking mei de NHL wurdt brûkt om ús
oanbod better ôf te stimmen op de twaddegraads
oplieding. Afûk-akte kursisten kinne dêr ek in part
fan harren stúdzjeprogramma folgje. Wy hawwe ek
besocht om ús learplan yn oerienstimming te
bringen mei nije ynsichten op it mêd fan evaluaasje

24

25

fan de learresultaten. Wy slute mei ús leardoelen
oan by it Europeesk Referinsjeramt foar Taallearen
en sykje nei nije, modernere en digitale foarmen fan
evaluaasje en toetsen.
Foar minsken fan bûten Fryslân (mar ek minsken yn
Nederlân) dy’t Frysk leare wolle, komme wy mei nije
mooglikheden yn de foarm fan in MOOC:
in digitaal programma dêr’t in groep op itselde
momint fergees in koarte kursus mei folgje kin.
De ynstruksjetaal is Ingelsk. Wy sjogge mooglikheden foar ferskillende MOOC’s, ek mei it each op
wat 2018 ús aanst bringt.

beliedsplan 2016–2020 / spearpunten

foto Gearwurking mei de NHL.

5.3. Kultueroerdracht
De útjouwerij fan de Afûk jout boeken út foar it
Fryske taalgebiet. Mei soarch en oandacht, yn alle
sjenres. De Afûk publisearret (kreative) ferhalen en
histoarjes dy’t ús mienskip karakterisearje. Dêrneist
binne wy aktyf yn it ûntdekken en begelieden fan nij
talint. Mei help fan boekhannels, websjops en oare
partners soargje wy derfoar dat ús heechweardige
produkten rûnom yn Fryslân, mar ek fier dêrbûten,
te keap binne. Passy foar it Frysk en foar Fryslân is
wat ús driuwt. Dat wolle wy graach diele.
De Fryske taal moat net allinnich oanleard wurde,
sprutsen wurde, ek lêzen en skriuwen yn it Frysk
binne essinsjeel. Troch allerhande digitale ûntwikkelingen, feroarjende smaakpatroanen, subsydzjes en
oare jildstreamen is de produksje, konsumpsje en
distribúsje fan it skreaune Frysk lykwols al in moai
skoft flink yn beweging. It oanbod is breder en pluri-
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foar in grut part allinnich mûnling dield wurdt, is in
taal dy’t faai komt te stean. It wurk fan skriuwers
en sjoernalisten, de wize fan publisearjen en de
relaasje tusken skriuwers en harren lêzers binne
oan it feroarjen. It publyk feroaret boppedat mei:
skreaune teksten moatte (hoe’t se ek brûkt wurde,
op papier en digitaal op hokker apparaat dan ek)
konkurrearje mei tal fan oare media. Ta eintsjebeslút wifelet it publyk om foechsum te beteljen foar
digitale produkten, wylst de kosten net revolúsjonêr
oars binne as foar printe media, krektoarsom. Wy
libje wat dat oangiet yn in oergongstiid, mar fan in
nije hoarizon is noch lang gjin sprake. Yn de earste
fiif moannen fan 2015 waard yn Amearika bygelyks
al 10% minder e-books ferkocht as yn 2014 en is it
papieren boek
ek noch lang net dea.

foarmer wurden, mar ek flechtiger en de ôfname
is wat problematysk wurden: der wurde al gâns in
hoart minder boeken ferkocht. Lanlik sjoen is der
sûnt de earste helte fan 2015 trouwens sprake fan
in lytse ferbettering yn de omset fan boeken,
benammen berneboeken en it sjenre non-fiksje
ynformatyf skoare better.
Frysktalige produkten en de distribúsje dêrfan
hawwe fanwegen de beheinde skaal fan de merk
subsydzje fan de oerheid nedich en stipe fan partikuliere fûnsen. Mar kultuer is yn ús hjoeddeistige
maatskippij minder fanselssprekkend wurden as
tsien jier ferlyn. It moat yn elk gefal hieltyd mear syn
maatskiplik nut bewize. Dat jildt ek wat langer wat
mear mear foar kultuer yn Fryslân. De Afûk wol syn
rol as yntermediêr foar it skreaune Frysk de kommende jierren dêrom fersterkje.

Yn de ôfrûne beliedsperioade hat de Afûk as selsbewust kultureel ûndernimmer folop antisipearre op
de feroarjende merk, hieltyd útgeande fan syn missy
om it skreaune Frysk ek ticht by de minsken te bringen, mar mei klam ek ferbiningen sykjend mei oare
beliedssektoaren, lykas ûnderwiis en toerisme. Dat
betsjut dat boeken en e-books útjûn waarden foar
bern en folwoeksenen (sawol fiksje as non-fiksje).
Tydskriften foar folwoeksenen waarden fierder ûntwikkele ta multymediale produkten en der waarden
apps ûntwikkele. Dêrneist hat de Afûk meidien oan
tal fan lêsbefoarderjende aktiviteiten (konsumpsje:
Tomke, Lês no), wurk dien foar de Stichting Boeken
fan Fryslân (distribúsje: de Afûk-winkel, boekekisten
nei skoallen, Boek fan de Moanne) en waard materiaal ûntwikkele foar kultueredukaasje (produksje: de
Kanon fan Fryslân).

Foar de takomst fan it Frysk is it wichtich dat der op
in beskaat nivo skreaun en lêzen wurdt. In taal dy’t

Yn de kommende beliedsperioade wol de Afûk
inkelde aksintferskowingen trochfiere yn dat belied
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en net langer yn deselde mjitte aktyf wêze op alle
trije terreinen dy’t de kulturele wrâld draaiende
hâlde: produksje, distribúsje en konsumpsje. Wy
wolle de skreaune taal wol ticht by de minsken
bringe.
Hiel konkreet wol de Afûk yn de kommende
beliedsperioade:
minder plurifoarm wêze yn konkrete produkten
syn rol as kennissintrum én as yntermediêr tusken
skriuwer en lêzer útwreidzje
fierder eksperimintearje mei nije foarmen fan
skriftlike taaloerdracht

•
•
•

ÚTNOEGING
Graach noegje wy jo út foar de premjêre fan de jeugddramasearje De Koers fan Omrop Fryslân en de boekpresintaasje fan
De deikoersen fan Remco fan de Afûk. Op tiisdei 1 desimber fine de premjêre en de boekpresintaasje plak yn skouboarch De
Lawei.
De Koers:
Hoe hurd moatst wêze om de top te heljen? Dat is de fraach dêr’t Sieger Keizer foar stiet, no’t er op it punt stiet in
profkontrakt te tekenjen as hurdfytser. Sieger is 17 jier en hat in soad talint, mar yn de striid mei syn konkurrint soe er eins
noch ien stapke ekstra sette moatte. Wannear’t der in slim ûngemak bart mei it bruorke fan Marije, syn freondinne, moat
Sieger yn hiel koarte tiid alles op alles sette om Remco te helpen.
De Koers is fan desimber ôf online te finen fia omropfryslan.nl, de Omrop-app, Youtube en eduFrysk. Fan jannewaris ôf is De
Koers ek seis sneons te sjen op Omrop Fryslân Televyzje. Fan jannewaris ôf is De Koers alle dagen te sjen by Omrop Fryslân
Televyzje en op YouTube.
De deikoersen fan Remco:
It ferhaal fan Remco giet fierder yn it boek ‘De deikoersen fan Remco’. Ek hy wol op profesjoneel nivo hurdfytse. Hy hat it
talint, hy hâldt fan trainen en is hartstikke serieus yn de sport. Mar dan bart der in slim ûngelok en liket Remco’s dream yn
reek op te gean. Wat moat hy no? Hurd wurkje om wer hielendal better te wurden? Of is it better om net mear te tinken oan
de fyts en him te rjochtsjen op skoalle en in gewoan libben?
It boek De deikoersen fan Remco is fan tiisdei 1 desimber ôf te krijen by de boekhannel. Skoallen kinne harren ynskriuwe foar
it Lês No-projekt wêrby’t de skoalbern it boek fergees krije.
Programma
13:00 oere: Untfangst yn de foyer fan skouboarch De Lawei
13:30 oere: Begjin boekpresintaasje De deikoersen fan Remco
14.00 oere: Begjin premjêre De Koers
14.45 oere: Fotomomint learlingen en oare belangstellenden mei de cast fan De Koers
Sirka 15.00 oere: Ofsluting mei in drankje
Yn ferbân mei it oantal beskikbere plakken en de catering freegje wy jo om uterlik freed 30 oktober troch te jaan oft jo
komme. Oanmelde kin fia de ôfdieling Marketing & Kommunikaasje fan Omrop Fryslân (tel. 058 299 7876, e-mail: mk@
omropfryslan.nl).
Graach oant sjen op tiisdei 1 desimber by skouboarch De Lawei yn Drachten!
Mei freonlike groetnis,
Halbe Piter Claus
Regisseur

Bart Kingma
Skriuwer Boek en Skript
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in skiednis

ernommen wurden wurdt in yndruk jûn fan de ynfloed fan oare
meitsje dúdlik hoe’t de talen geografysk tusken de oare talen yn
ngs west ha. Ek gâns oare yllustraasjes litte sjen dat it ferhaal
sgjirrige haadstikken hat.

www.afuk.nl

FRYSLÂN lân fan talen

er de skiednis fan it Frysk: wêr’t it weikomt, hoe âld at it is, dat
ich wat feroare is en noch feroaret, hoe’t it plak yn de maatn wat syn posysje yn de lêste iuw wurden is. It ferhaal fan dy
t fan it begjin fan ús jiertelling ôf hat it yn kontakt stien mei oare
sk, it Middelnederlânsk, it Stedsk, it Nederlânsk en de lêste tiid

FRYSLÂN lân fan talen
in skiednis

Reitze J. Jonkman & Arjen P. Versloot

Reitze J. Jonkman Arjen P. Versloot

ANNE FRANK

IT AchTERhÛs

It
foarlêsboek

It

De moaiste ferhalen en ferskes oer fan alles en noch wat: in knyn dy’t de hik hat,
wetterpokken, Tomke en noch folle mear.
De ûnderwerpen fan de ferhalen en ferskes binne hiel werkenber foar lytse bern.
Foar âlders dy’t graach foarlêze, mar ek foar pakes en beppes, juffen en masters
én foaral foar de bern sels!

DEIboEK~
bRIEvEN

12 jUNy 1942
www.afuk.nl

foarlêsboek foar 2+

‘It deiboek fan Anne Frank is en bliuwt in ferhaal dat dy
rekket. It jout de skiednis fan de Holocaust in gesicht,
bringt it ûnfoarstelbere tichterby, konfrontearret en set
oan ta neitinken.’
hans groeneweg
publykskonservator fries verzetsmuseum

ANNE FRANK IT AchTERhÛs

Yn maart 1945 stoar Anne Frank op 15-jierrige leeftiid yn
it konsintraasjekamp Bergen-Belsen. Goed twa jier letter
soarge Otto Frank, de iennichste fan de famylje dy’t de
oarloch oerlibbe, derfoar dat it deiboek dat syn dochter
fan 1942 oant 1944 op har skûladres byholden hie, yn it
Nederlânsk publisearre waard.
Dêrmei waard Anne Frank foaral foar jonge minsken it
symboal fan de Joaden dy’t yn ’e Twadde Wrâldoarloch
fermoarde binne.
It boek is ien fan de meast lêzen boeken op ’e wrâld:
it ferskynde yn mear as tritich lannen en der binne mear
as sechtjin miljoen eksimplaren fan ferkocht. Sa kinne
minsken út de hiele wrâld har ynlibje yn Anne har oangripende striid om it bestean, har langstmen, har
gefoelens en har hoop op ’e takomst.

1 AUgUsTUs 1944

Leeftyd: 2+

ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes
foar bern fan twa jier ôf

ISBN 978-94-9217-605-9

www.afuk.nl
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Akke Antje Hettema / Mirjam van Houten / Ingrid van der Kallen / Luuk Klazenga / Marijke
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roman

Geart Tigchelaar

As yntermediêr wolle wy net allinnich in skeakel
wêze tusken ûnderwiis en begjinnende lêzers, mar
âlders ek noch better bewust meitsje fan de meartalige omjouwing dêr’t sy yn libje en de kânsen dy’t
in meartalige opfieding biedt. Dat dogge wy benammen fia it multymediale platfoarm Heit & Mem.

Bêste jonge

winner

Geart Tigchelaar roman

DE TRIENNEN
FAN
‘Blinders! Dizze wâldpyk
CHEETAH
lit der gjin gers oer groeie!’
- Elmar Kuiper

Bêste jonge

‘Op dy iene middei sloech it yn as in bom.
Ik woe al langer folslein wat oars en it
leafst wat oars as oars. Ik wist hieltiten
mar net wat, mar doe’t ik út it wurk wei
ANNE
ús FEDDEMA
strjitte ynried en oer it sket fan de
oerbuorman de grutte koppen fan de
sinneblommen weauwen seach, ferskynde
der stadichoan in grutte glim op myn holle.’
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Jelle Bangma / Peter Bezemer / Karen Bies / Pieteke de Boer / Wim de Boer / Titia Bosma / Berber
Bouma / Maike Bouma / Lida Dykstra / Geartsje Douma / Robert Douw / Ysbrand Drost / Tity HaszSinnema / Karin de Liedjesmamma / Mirjam van Houten / Adriana Kalwij / Jurjen van der Meer / Auck
Peanstra / Riemkje Pitstra / Marijke Popma / Sjoerd F. Talsma / Forina van der Zee / Baukje Zijlstra

As útjouwer sille wy ús benammen rjochtsje op
berne- en jeugdliteratuer en sa oanslute by de
learmiddels dy’t wy ûntwikkelje foar ûnderwiis en
kursussen. Bern hawwe ommers printeboeken
nedich om de wrâld begripen te learen. En lêzen
en foarlêzen ferromje net allinnich de wurdskat fan
bern, mar ek harren kreativiteit, geast en begryp.
Troch in kar te meitsjen wolle wy effisjinter wurkje:
minder produkten foar mear minsken troch yntinsive kampanjes. Fierder sille wy ek safolle mooglik
mei oare organisaasjes gearwurkje om ús doelgroepen noch better berikke te kinnen. Multymediaal wurkje is it biedwurd foar de kommende
beliedsperioade.

21-03-16 14:17
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Dêrneist sille wy - mar dat moat dan wol mooglik wêze - trochgean mei it útjaan fan fiksje foar
folwoeksenen, omdat elkenien dy’t lêzen leart, ek
genôch materiaal hawwe moat om lêze te kinnen.
It lêzerspublyk hat dan wol middels nedich om fan
boeken (yn hokker foarm dan ek) genietsje te
kinnen. De merk freget hjir om fierdere of oare
regulaasje. Mar it ferlet om romans, ferhalen,
gedichten en essays te lêzen bliuwt.
De Afûk wol yn de kommende beliedsperioade
dêrom graach it petear oangean mei de provinsje en
alle oare partijen yn it fjild om ta in yntegrearre
belied foar de letteren te kommen oangeande
produksje, distribúsje en konsumpsje. Soks út it
idee wei dat de oerheid net allinnich op ekonomyske
grûnen produkten stypje en stimulearje kin.
Besteande regelingen moatte faaks ûnder de loep
nommen wurde en nijen sille mooglik ûntwikkele
wurde moatte.

beliedsplan 2016–2020 / monitoaring

Wy sille de doelen fan dit beliedsplan de
kommende fjouwer jier konkretisearje yn
jierlikse produktplannen, dêr’t wy ús plannen
op taktysk nivo yn ferantwurdzje.
Dêrnjonken sille wy foar spesifike projektplannen op operasjoneel nivo oanjaan wat
wy fan doel binne.
Yn it jier dêrnei ferantwurdzje wy ús aktiviteiten
yn in produktferslach en in finansjeel ferslach.
Dêrby jouwe wy sa konkreet mooglik ynsjoch
yn de resultaten, sawol kwalitatyf as
kwantitatyf.
Monitoaring

6. Monitoaring

De rol fan de Afûk is dy fan yntermediêr. Dat wol
sizze dat de effekten fan ús aktiviteiten op de taalhâlding en it taalgedrach op yndirekte wize te
mjitten binne. Wy kinne bygelyks wol oanjaan
hoefolle minsken oft in kursus folge hawwe of
hoefolle bern oft op it platfoarm eduFrysk wurkje,
mar wy kinne net neigean hokker effekt oft dat op
de taalhâlding of it taalgedrach hat. Dat soarte
ynformaasje sil mei oare ûndersiken nei boppen
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helle wurde moatte. Wy pleitsje der dan ek foar om
mei de ûndersyksynstellingen ta in mienskiplike
ûndersyksaginda te kommen om mear konkrete
evaluaasjegegevens te krijen dy’t helpe om it
taalbelied fierder oan te skerpjen en ús aktiviteiten
better te rjochtsjen. Wy sjogge graach dat de
provinsje dêrby in koördinearjende, stimulearjende
en fasilitearjende rol op him nimt.

De Fryske taal
is foar de
mearderheid fan
de Friezen de
memmetaal

Fryslân
ferbine mei
de wrâld
en de wrâld
mei Fryslân

Taal is it
meast
wêzentlike
skaaimerk
fan de minske

Frysk
tichtby

