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Underwerp 

Taalplan 8K 

 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

Het Taalplan Achtkarspelen en de voortgang daarvan. 

 

 

Koarte gearfetting 

Met dit voorstel brengen we de gemeenteraad op de hoogte van de voortgang van het 

aangekondigde Taalplan 8K.  

 

Ynlieding 

In het beleidsdocument Koers op Kansen 2019-2023 is de taalstimulering als één van de 

belangrijke speerpunten benoemd. Onze ambitie is het ontwikkelen en uitvoeren van een 

integraal taalplan met alle betrokken partners. De afgelopen tijd is hier door de werkgroep 

Taalplan Achtkarspelen aan gewerkt. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de 

verschillende onderwijs- en kinderopvangorganisaties, de bibliotheek en de gemeente.   

 

Eind 2019 had de werkgroep een gesprek met de gedeputeerde Sietske Poepjes. De gemeente 

werd uitgedaagd om de lokale ambities op het gebied van taal uit het beleidsplan Koers op 

Kansen in een plan om te zetten én daarbij de aansluiting te zoeken bij de provinciale ambities 

van het Taalplan Frysk 2030 om ook het Frysk in het onderwijs op peil te brengen. 

 

Op 28 januari jl. was een vervolggesprek met gedeputeerde Sietske Poepjes en werd het 

“Taalplan 8K; foar in taalrike gemeente” gepresenteerd. Het plan is positief ontvangen. De 

provincie noemde het “informatief en inspirerend” en “een prima kapstok waar diverse 

activiteiten en projecten aan kunnen worden gehangen.  

In het plan zijn een aantal pijlers en uitwerkingsrichtingen opgenomen. Deze zullen worden 

geconcretiseerd in uitwerkingsvoorstellen, projecten en activiteiten. Bekostiging willen we vinden 

in het combineren van beschikbare budgetten en subsidies. De Provincie heeft onlangs hiervoor 

een subsidieregeling opengesteld. Onze partners in Achtkarspelen zijn hier meteen op 

aangesloten.  

In de subsidieregeling van Achtkarspelen is per 1 januari jl. een extra mogelijkheid gecreëerd om 

projecten op het gebied van taalstimulering en meertaligheid te ondersteunen voor projecten die 

voortkomen uit het Taalplan. De werkgroep kan een belangrijke rol gaan vervullen bij het creëren 

van samenhang tussen de verschillende activiteiten en initiatieven. De gemeentelijke bijdrage zal 
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worden gehaald uit de hiervoor beschikbare specifieke uitkering Gemeentelijk Onderwijs 

Achterstanden Beleid (GOAB).  

Konsekwinsjes 

We werken het plan samen met de (onderwijs)partners, de bibliotheek en het SFBO uit tot een 

samenhangend pakket van projecten en activiteiten. Die bespreken we in een volgend overleg 

met de gedeputeerde op 20 mei 2021. Daarna pakken we de uitvoering op. 

 

Kommunikaasje 

Externe communicatie pakken we op bij het definitief vaststellen van het plan (20 mei 2021).  

 

Ferfolchtrajekt 

De voortgang van het Taalplan 8K krijgt een plek in de (tussen)evaluatie Koers op Kansen. De 

eerste versie daarvan maken we in de zomer van 2021 op.  
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