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Foaropwurd

De Fryske taalatlas jout in oersjoch fan it nivo fan it behearskjen en brûken
fan de Fryske taal ûnder de ynwenners fan Fryslân. De taalatlas 2011 is
in ferfolch op de nulmjitting dy’t yn 2007 ferskynd is.

De measte ynformaasje komt út it grutskalich taalûndersyk dat wy begjin
2011 útfierd hawwe. De Fryske taalatlas jout yn in momintopname oan
hoe’t it der mei it nivo fan behearskjen fan it Frysk (ferstean, prate, lêze
en skriuwe) ûnder de ynwenners fan Fryslân foar stiet, sawol yn de
ferskate gemeenten as nei âldens. Jo kinne ek fuortdaliks sjen oft der
signifikante ferskillen binne mei de útkomsten fan de fluchhifking Fryske
taal 2007. It kaartmateriaal is foar de provinsje Fryslân en foar alle
gemeenten beskikber, útsein de Waadeilannen yn in tal gefallen. Boppedat
wurdt, ûnder oare, ek noch omtinken jûn oan de ûntjouwings op it mêd
fan taaloerdracht en it taalbelied fan de gemeenten.

De gemeente Súdwest Fryslân bestie yn 2007 noch út fiif ôfsûnderlike
gemeenten, te witten Boalsert, Nijefurd, Snits, Wûnseradiel en
Wymbritseradiel. Om in ferliking mei 2007 te meitsjen, binne de resultaten
fan 2007 fan dy gemeenten gearfoege en op ‘en nij analysearre.

De Fryske taalatlas is benammen bedoeld foar gemeenten en oare
oerheden yn Fryslân. Op grûn fan de feitlike situaasje kinne oerheden
goed trochtocht belied formulearje. Gemeenten krije mear ynsjoch yn de
eigen situaasje njonken dy fan de oare gemeenten.
De taalatlas stiet op it webstee fan de provinsje Fryslân:
www.fryslan.nl/taalatlas.
Jo kinne de sifers en it kaartmateriaal nei eigen ynsjoch brûke, mits jo de
boarne ‘Provinsje Fryslân, de Fryske taalatlas: Fryske taal yn byld 2011’
dúdlik oanjouwe. De ferskate boarnen wurde foar elke grafyk / kaart
ôfsûnderlik neamd. Algemiene ynformaasje kinne jo opfreegje of kwyt fia
ynfo@fryslan.nl.

Provinsje Fryslân
Postbus 20120
8900 HM  Ljouwert



Utkomsten yn wurden

Jannewaris 2011 hat der in taalûndersyk west ûnder de ynwenners fan
Fryslân. Der binne enkêtes ferstjoerd nei 27.600 net neier útkeazen
húshâldens yn Fryslân. Sadwaande is in goed byld te foarmjen foar elke
gemeente ôfsûnderlik. De respons is mei in lytse 50% bysûnder heech
te neamen. Yn de gemeenten Frjentsjerteradiel, Littenseradiel en
Menameradiel wie de respons mei 56% it heechst.

Útkomsten provinsje Fryslân
Út it ûndersyk docht bliken dat hast alle ynwenners fan Fryslân de Fryske
taal frij aardich oant tige goed ferstean kinne. Fan de Friezen ferstiet
64,6% de Fryske taal tige goed en 20% goed. In inkeling hat der muoite
mei of kin de Fryske taal hielendal net ferstean.
Trijefearn fan de Fryske befolking kin de Fryske taal frij aardich oant tige
goed prate. Fan de Friezen praat 44,7% de Fryske taal tige goed en
19,3% goed. In fearn hat dêr muoite mei of kin de Fryske taal hielendal
net prate.
Allyksa kin trijefearn fan de Fryske befolking de Fryske taal frij aardich
oant tige goed lêze. In fearn hat dêr muoite mei of kin de Fryske taal
hielendal net lêze.
Oars as it nivo fan it behearskjen fan it ferstean, praten en lêzen kin mar
in lytse groep (12,1%) goed Frysk skriuwe.

Wat mear as de helte fan de Friezen hat it Frysk as memmetaal, te witten
53,6%. Wat minder as de helte fan de Fryske befolking praat Frysk tsjin
syn of har partner. Dat jildt ek foar it Frysk as sprektaal tsjin de eigen
bern. Dy persintaazjes lizze respektivelik op 45,4% en 47,9%.

Út in ferliking mei de taalmjitting fan fjouwer jier ferlyn docht bliken dat it
nivo fan it behearskjen fan it Frysk op alle aspekten feroare is. Sawol de
fersteanberens fan it Frysk as de sprek-, lês- en skriuwfeardigens Frysk
binne signifikant in bytsje tanommen.
Dêrfoaroer is it brûken fan it Frysk as memmetaal en as sprektaal tsjin
de partner neffens 2007 signifikant wat minder wurden.

Útkomsten nei âldens
De fersteanberens fan it Frysk ferskilt mar in bytsje nei âldens. It ferskil
tusken de leeftiidsgroepen by de sprekfeardigens Frysk is ek net sa grut.
Foar elke groep jildt dat goed fjouwer fan de tsien de Fryske taal tige
goed prate kinne.



De groep 65-plussers kin fierwei it bêste Frysk lêze. Dêrfan hat 26,6%
oanjûn tige goed Frysk lêze te kinnen. It persintaazje dat goed Frysk lêze
kin, wurdt grutter neigeraden de respondint âlder is.
Foar de skriuwfeardigens Frysk jildt ek dat namste âlder de respondint
is, namste better hy of sy de Fryske taal skriuwe kin. Fan de groep 18-
29 jier kin 1,9% tige goed Frysk skriuwe njonken 4,1% fan de 65-plussers.
It falt op dat yn alle leeftiidsgroepen de skriuwfeardigens Frysk tusken
2007 en 2011 bewiisber signifikant tanommen is. Boppedat docht bliken
dat foar de groep 30-49 jier fêststeld is dat it ferstean, praten, lêzen én
skriuwen fan it Frysk neffens 2007 signifikant tanommen is.
Fan de 65-plussers hat 56,5% it Frysk as memmetaal, by de oare trije
leeftiidsgroepen leit dat persintaazje wat leger. By de sprektaal tsjin de
partner falt op dat, namste âlder de respondint is, namste mear Frysk
tsjin de partner praat wurdt. Fan de groep 18-29 jier praat 36,9% Frysk
tsjin syn of har partner njonken 52,9% fan de 65-plussers.

Útkomsten nei gemeente
It nivo fan behearsking fan de Fryske taal ferskilt in soad nei gemeente.
Dantumadiel, Littenseradiel, Ferwerderadiel en Achtkarspelen binne de
gemeenten dêr’t de ynwenners it Frysk it bêste ûnder de slach hawwe.
De gemeenten dêr’t de ynwenners it Frysk it minst ûnder de slach hawwe,
binne East- en Weststellingwerf, Harns en Ljouwert.
Yn de gemeente Dantumadiel wurdt de Fryske taal it bêste ferstien: fan
de ynwenners jout 84% oan de Fryske taal tige goed ferstean te kinnen.
De fersteanberens fan it Frysk is yn Weststellingwerf mei 30,6% it leechst.
Dantumadiel is ek de gemeente dêr’t it bêste Frysk praat wurdt: fan de
ynwenners praat 69,5% de Fryske taal tige goed. Weststellingwerf is ek
op it mêd fan sprekfeardigens Frysk de gemeente mei it lytste tal ynwenners
dat de Fryske taal tige goed prate kin, te witten 15,9%.
Yn de gemeenten Achtkarspelen, it Hearrenfean en Weststellingwerf
binne alle fjouwer nivo’s fan behearsking neffens 2007 signifikant tanommen.

Dantumadiel is de gemeente dêr’t de measte ynwenners it Frysk as
memmetaal hawwe, te witten 83,3%. Yn Harns is dat it leechst (21,6%).



Lêswizer:

1.1 : As tusken 2007 en 2011 in signifikante groei of tebekgong fêststeld
is yn de provinsje Fryslân, dan wurdt dat achter elk stêfdiagram mei in
+ of – teken oanjûn.

1.2 : As tusken 2007 en 2011 in signifikante groei of tebekgong fêststeld
is yn in beskate leeftiidskategory, dan wurdt dat achter elk stêfdiagram
mei in + of – teken oanjûn.

1.3:  As tusken 2007 en 2011 in signifikante groei of tebekgong fêststeld
is yn it brûken fan it Frysk as memmetaal, sprektaal tsjin partner en/of
sprektaal tsjin bern yn in beskate leeftiidskategory, dan wurdt dat achter
elk stêfdiagram mei in + of – teken oanjûn.

1.4: As tusken 2007 en 2011 in signifikante groei of tebekgong fêststeld
is yn it brûken fan it Frysk as memmetaal yn ien fan de trije
streektaalgemeenten, dan wurdt dat achter elk stêfdiagram mei in + of
– teken oanjûn.

2.1 o/m 2.7: As tusken 2007 en 2011 in signifikante groei of tebekgong
fêststeld is yn in beskate gemeente, dan wurdt dat rjochtsûnder yn de
oanbelangjende gemeente mei skaadstreekjes oanjûn, mei grien foar
groei en mei read foar in tebekgong.

De Waadeilannen binne net yn it taalûndersyk meinommen.

De útkomsten binne woegen nei âldens en it tal ynwenners nei gemeente.

De memmetaal  is definiearre as de taal dêr’t de respondint mei opbrocht
is.

Ûnder oare taal wurdt ferstien: de Fryske streektalen, Stedsfrysk of in
bûtenlânske taal.
Wat de sprektaal oanbelanget is útgien fan it antwurd op de fraach hokker
taal de respondint meastentiids mei bern en partner praat.

By in signifikante groei of tebekgong wurdt derfan útgien dat mei 95%
wissichheid oannommen wurde kin dat it ferskil net op tafal berêst.
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1.1 behearskingsnivo Frysk yn hiel Fryslân (%)

Boarne: provinsje Fryslân,  fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011
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1.2 behearskingsnivo Frysk yn Fryslân
nei âldens (%)

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011
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Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011



10

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1.3 memmetaal, sprektaal tsjin partner en
sprektaal tsjin bern nei âldens (%)
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memmetaal nei âldens (%)
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Frysk Nederlânsk Oare taal

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011
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De memmetaal is sa definiearre: de taal dêr’t de respondint mei opbrocht is.
Under oare taal wurdt ferstien: de Fryske streektalen, it Stedsfrysk of in bûtenlânske
taal.
Wat de sprektaal oanbelanget is útgien fan it antwurd op de fraach hokker taal de
respondint meastentiids mei bern en partner praat.

18 - 29 jier

30 - 49 jier

50 - 64 jier

65 jier en âlder

trochsnee

sprektaal tsjin bern nei âldens (%)

Frysk Nederlânsk Oare taal

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011
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(+)

1.4 memmetaal yn de gemeenten It Bilt,
East- en Weststellingwerf (%)

Yn de trije gemeenten It Bilt, East- en Weststellingwerf giet it om in bysûndere trijetalige
situaasje, dêr't njonken it Nederlânsk en it Frysk de streektaal yn libben gebrûk is. Yn
de nota streektalen (2004) hat de provinsje Fryslân in stimulearjend en folgjend belied
foar it Biltsk en it Stellingwerfsk beskreaun. De gemeenten It Bilt, East- en Weststellingwerf
binne de earstferantwurdlike oerheden foar respektivelik it Biltsk en it Stellingwerfsk.
Neffens 2007 wurdt it Frysk as memmetaal no mear brûkt yn Weststellingwerf. Dat is
ta skea fan de streektaal, it Stellingwerfsk.

Biltsk / Stellingwerfsk

Weststellingwerf

Frysk Nederlânsk

It Bilt

Eaststellingwerf

memmetaal yn de trije streektaalgemeenten (%)

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011
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1.5 ûntjouwing sprektaal tsjin bern 1980 - 2011 (%)

Boarne:
- D. Gorter, G.H. Jelsma, P.H. van der Plank en K. de Vos, Taal yn Fryslân - ûndersyk

nei taalgedrach en taalhâlding yn Fryslân, Ljouwert, 1984
- D. Gorter, R.J. Jonkman, Taal yn Fryslân op ‘e nij besjoen, Ljouwert, 1995
- provinsje Fryslân, rapportaazje fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2007
- provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011

De ûntwikkeling sprektaal tsjin bern is foar it earst yn 1980 ûndersocht.

sprektaal tsjin bern (%)

Frysk Nederlânsk Streektaal / oare taal

Taal yn Fryslân 1980

Taal yn Fryslân 1994

Fluchhifking 2007

Fluchhifking 2011
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1.6 ûntjouwing behearsking Fryske taal 1967 - 2011

lêze

prate
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Pietersen 1967

Taal yn Fryslân 1980

Taal yn Fryslân 1994

Fluchhifking 2007

Fluchhifking 2011

Pietersen 1967

Taal yn Fryslân 1980

Taal yn Fryslân 1994

Fluchhifking 2007

Fluchhifking 2011

Pietersen 1967

Taal yn Fryslân 1980

Taal yn Fryslân 1994

Fluchhifking 2007

Fluchhifking 2011
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Yn it ûndersyk fan Pietersen (1967) is foar alve gemeenten keazen (tsien op tafal mei
de gemeente Ljouwert derby); de Stellingwerven en de Waadeilannen makken gjin diel
út fan it ûndersyk.
By de útkomsten fan Taal yn Fryslân (1980) binne ek de Waadeilannen meinommen;
by de oare ûndersiken is soks net it gefal.
Yn de boppesteande grafiken binne allinne de sifers opnommen, dêr’t de respondint
fan oanjûn hat de oanbelangjende taal frij aardich, goed of tige goed te behearskjen.

Boarne:
- L. Pietersen, De Friezen en hun taal, Leeuwarden, Drachten, 1969
- D. Gorter, G.H. Jelsma, P.H. van der Plank en K. de Vos, Taal yn Fryslân - ûndersyk

nei taalgedrach en taalhâlding yn Fryslân, Ljouwert, 1984
- D. Gorter, R.J. Jonkman, Taal yn Fryslân op ‘e nij besjoen, Ljouwert, 1995
- provinsje Fryslân, rapportaazje fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2007
- provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011

skriuwe

Pietersen 1967

Taal yn Fryslân 1980

Taal yn Fryslân 1994

Fluchhifking 2007

Fluchhifking 2011
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2.1

trochsnee Fryslân = 53,6%

De memmetaal is sa definiearre: de taal dêr’t de respondint 
mei opbrocht is. 
Op boppesteande kaart steane de persintaazjes respondinten 
dy’t oanjûn hawwe it Frysk as memmetaal te hawwen.

Frysk as memmetaal nei gemeente (%)

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011

Frysk as memmetaal yn %
groei of tebekgong
neffens 2007
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trochsnee Fryslân = 84,6%

Frysk ferstean nei gemeente (%)

Op boppesteande kaart steane de persintaazjes respondinten 
dy’t oanjûn hawwe it ferstean fan de Fryske taal nei eigen 
sizzen goed of tige goed te behearskjen.

Frysk ferstean yn %

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011

groei of tebekgong
neffens 2007
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trochsnee Fryslân = 64%

Frysk prate nei gemeente (%)

Op boppesteande kaart steane de persintaazjes respondinten 
dy’t oanjûn hawwe it praten fan de Fryske taal nei eigen sizzen 
goed of tige goed te behearskjen.

Frysk prate yn %

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011

groei of tebekgong
neffens 2007
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trochsnee Fryslân = 48,6%

Frysk lêze nei gemeente (%)

Op boppesteande kaart steane de persintaazjes respondinten 
dy’t oanjûn hawwe it lêzen fan de Fryske taal nei eigen sizzen 
goed of tige goed te behearskjen.

Frysk lêze yn %

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011

groei of tebekgong
neffens 2007
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groei of tebekgong
neffens 2007

trochsnee Fryslân = 12,1%

Frysk skriuwe nei gemeente (%)

Op boppesteande kaart steane de persintaazjes respondinten 
dy’t oanjûn hawwe it skriuwen fan de Fryske taal nei eigen 
sizzen goed of tige goed te behearskjen.

Frysk skriuwe yn %

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011
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groei of tebekgong
neffens 2007

trochsnee Fryslân = 45,4%

sprektaal Frysk tsjin partner nei gemeente (%)

Op boppesteande kaart steane de persintaazjes respondinten 
dy’t oanjûn hawwe meastentiids Frysk tsjin syn of har partner 
te praten.

sprektaal Frysk tsjin partner yn %

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011
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trochsnee Fryslân = 47,9%
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sprektaal Frysk tsjin bern nei gemeente (%)

Op boppesteande kaart steane de persintaazjes respondinten 
dy’t oanjûn hawwe meastentiids Frysk tsjin de eigen bern 
te praten.

sprektaal Frysk tsjin bern yn %

Boarne: provinsje Fryslân, fluchhifking Fryske taal, Leeuwarden/Ljouwert, 2011

groei of tebekgong
neffens 2007
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Boarne: Afûk, Leeuwarden/Ljouwert 2011 en Fryske gemeenten

taalbelied Fryske gemeenten

Op boppesteande kaart stiet it gemeentlik taalbelied op 1 jannewaris 2011 oanjûn.

gemeenten mei in yntinsjeferklearring, oardering Fryske taal en in eigen beliedsplan Frysk
gemeenten mei in oardering Fryske taal en in eigen beliedsplan Frysk
gemeenten mei in oardering Fryske taal 
gemeenten mei in eigen beliedsplan Frysk
gemeenten sûnder beliedsplan foar it Frysk



yntinsjeferklearring:
gemeenten dy’t mei de provinsje Fryslân de ôfspraak makke hawwe om safolle mooglik de 
Fryske taal te brûken yn ûnderlinge registrearre skriftlike stikken.
taaloardering:
gemeenten dy’t de oardering Frysk yn it skriftlik ferkear fêstlein hawwe, dêr’t in juridyske 
grûnslach foar taalbelied oan ferbûn is op grûn fan kêst 2:9, lid 1 fan de Algemiene wet 
bestjoersrjocht (Awb).
taalbeliedsplan:
gemeenten dy’t it taalbelied sels útwurke hawwe, sûnder dêrby in juridyske grûnslach fia de 
Awb fêstlein te hawwen. It giet meastepart om maatregels dy’t ferbân hâlde mei gemeentlik 
belied op it mêd fan de eigen bestjoerlike organisaasje, it ûnderwiis, de kultuer, de media en 
it sosjale en ekonomyske libben.

De fúzjegemeente Súdwest Fryslân hat yn maart 2010 de ‘Oerienkomst oangeande Fryske 
taalbelied yn de nije te foarmjen fúzjegemeente Súdwest Fryslân’ sletten mei de provinsje 
Fryslân en it Ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes.
Dy oerienkomst is ûnder oare stuolke op it ‘Europeesk Hânfêst foar Regionale Talen en Talen 
fan Minderheden’. Dat seit dat by fúzjes fan gemeenten de ynwenners fan de gemeente 
mei it wiidstfiemjende taalbelied net beneidiele wurde meie.
It taalbelied fan dy gemeente is dus liedend foar it te foarmjen taalbelied fan de fúzjegemeente. 
Underwilen is yn Súdwest Fryslân neffens ôfspraak in taalbeliedsamtner oansteld dy’t dat 
belied stal jaan sil.

Boarne: Afûk, Leeuwarden/Ljouwert 2011 en Fryske gemeenten
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Tomke en Sânglêsrige Tomke neat

3.2
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gemeenten dy't Tomke en/of de Sânglêsrige stypje

As ûnderdiel fan it taalbelied kinne gemeenten derfoar kieze om it learmateriaal Frysk foar de 
bernedeiferbliuwen en pjutteboartersplakken te subsidiearjen. Op grûn fan de Wet maat- 
skiplike stipe (bekind as Wmo) binne gemeenten earsteferantwurdlik foar de foarskoalske sintra. 
Tomke: Frysktalich stimulearjend lêsbefoarderingsprojekt rjochte op de doelgroep pjutten. 
(bern fan 2 oant 4 jier) Tomke is yn 1996 yn it libben roppen en hat alle jierren in nij tema. 
Mear ynformaasje is te finen op www.tomke.nl. 
Sânglêsrige: in Frysktalige taalmetoade foar bern fan 2 oant 5 jier oan de hân fan 
tsien temaboekjes en in ferskaat fan byldmateriaal.
De gemeenten East- en Weststellingwerf stypje it Tomke-projekt, mar sette it oer yn harren 
eigen streektaal it Stellingwerfsk.

Boarne: Oersjoch Sânglêsrige en Tomke desimber 2010, jierferslach
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tal bern op Frysktalige en/of twatalige bernesintra 
nei gemeente

Boppesteande kaart jout de situaasje wer fan 1 jannewaris 2011. It giet om in rûzing fan it tal 
bern dat op Frysktalige en/of twatalige bernedeiferbliuwen en pjutteboartersplakken sit.
Op Flylân en Skiermûntseach binne gjin foarsjennings foar foarskoalske sintra.

Boarne:  Sintrum Frysktalige Berne-opfang (sifers binne rûsd)

(2) = tal Frysktalige en/of twatalige bernesintra 
nei gemeente
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3.4 Gemeenten mei trijetalige basisskoallen

Trijetalige basisskoallen brûke in trijetalich model foar it basisûnderwiis: Frysk, Nederlânsk 
en Ingelsk mei romte foar lokale fariaasjes. Dêrby wurdt ûnderskied makke tusken sertifisearre 
skoallen en skoallen dy't op dit stuit mei it sertifisearringstrajekt dwaande binne.
De ynformaasje jildt mei yngong fan 1 jannewaris 2011.

Boarne: Cedin, Taalsintrum Frysk

sertifisearre trijetalige basisskoalle
skoallen dy’t mei sertifisearringstrajekt dwaande binne
neat
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Frysktalige eed/belofte troch gemeenteriedsleden 
nei gemeente (%)

Boppesteande kaart jout it trochsnee persintaazje wer fan it tal ôflizzings fan de Frysktalige 
eed/belofte troch gemeenteriedsleden yn 2010.

Boarne: Afûk, Leeuwarden/Ljouwert 2010 en Fryske gemeenten
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gemeenten mei Frysktalige plaknammen
gemeenten dêr’t redendield wurdt oer it ynfieren fan Frysktalige plaknammen
gemeenten mei Nederlânsktalige plaknammen

3.6

Boarne: Topografyske Wurkgroep Fryslân, Feanwâlden, jannewaris 2011

gemeenten mei offisjele Frysktalige plaknammen

Boppesteand kaart jout de situaasje (op 1-1-2011) wer fan de gemeenten dy't gebrûk makke 
hawwe fan it foech om de nammen fan de wenplakken yn de oanbelangjende gemeente 
offisjeel yn it Frysk fêst te stellen. Yn 1953 waard troch it kabinet ferklearre dat in gemeente yn 
Fryslân it foech hat om de nammen fan wenplakken, strjitten en pleinen yn it eigen grûngebiet
óf yn it Nederlansk óf yn it Frysk fêst te stellen. 
Foar in tal wenplakken hat de oanbelangjende gemeente keazen om de offisjele namme yn it 
Frysk fêst te stellen: Nij Beets (1950), Koufurderrige (± 1950), De Tike (1952), De Knipe (1970), 
Boksum (1972), It Heidenskip (1979) en Jonkerslân (1988).
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3.7 gemeenten en menusysteem taalbelied

Yn 2008 hat de provinsje in ûndersyk útfiere litten nei yn hoefier't de gemeenten taalbelied 
formulearre hawwe. Dêrby is gebrûk makke fan de kritearia fan it menusysteem, dat út seis 
ûnderdielen bestiet: bestjoer, kultuer, media, sosjaal-kultureel wurk, sûnenssoarch en ûnderwiis. 
It menusysteem omfiemet 80 kritearia dêr't gemeenten taalbelied op formulearje kinne. Dêr krije 
hja punten foar. Op boppesteande kaart steane de útkomsten kumulatyf oanjûn by de 
ûnderskate gemeenten. It menusysteem kinne jo fine op www.gemeentenenfrysk.nl.

Boarne: Afûk, Leeuwarden/Ljouwert 2008
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