
Op welke manier wordt Tomke ingezet in de kindercentra in de provincie 
Fryslân en welke behoeftes zijn er nog voor de toekomst?

liedsters 
fan ferskillende (grutte en lytse) 
pjutteplakken en bernedeiferbliuwen 
ha de fragelist ynfolle!

Alle gemeenten yn Fryslân binne 
fertsjinwurdige, útsein de gemeenten fan 

it Amelân en Skiermuontseach.
Sawol Nederlânsktalige as Frysktalige 

liedsters hawwe de fragelist ynfolle.

fan de 161 
dielnimmende bernesintra hawwe hielendal gjin taalôfspraken.

liedsters fan de 161
jouwe oan dat der op de ynstelling dêr’t se wurkje wol ôfspraken 
makke binne oer it gebrûk fan it Nederlânsk, Frysk, streektalen of oare 
talen. 

prosint 
fan de dielnimmende bernesintra krijt begelieding fan it SFBO en hat 
in sertifikaat of it trajekt ynsetten foar in Frysk-of twatalich belied.

De gemeenten Harns, 
Eaststellingwerf en Skylge 

brûke gjin Tomke materialen, 
de rest fan Fryslân brûkt de 

Tomke materialen wol!

88%

fan de liedsters is 
(hiel) bekend mei it 

Tomke-projekt12%

fan de liedsters is 
(hielendal) net bekend 
mei it Tomke-projekt

19%

fan de liedsters 
brûkt Tomke net

4%

fan de liedsters seit dat der 
gjin jild is om materialen 

oan te skaffen

81%

fan de liedsters makket gebrûk 
fan Tomke-materialen. Lykas: 
de boekjes, ynhâlden fan de 
fertelkoffers, praatplaten, 

spultsjes, de Tomke-hânpop en 
de fingerpopkes.

TOMKE IS 
BEKEND!

Tomke bestiet al 17 jier! Mar sûnder subsydzje (fan provinsje en gemeenten) kin it Tomke-projekt net sa bestean sa as it no 
bestiet. De útkomsten fan it ynventarisaasje-ûndersyk jouwe hiel wichtige ynformaasje fan hoe’t profesjonals (liedsters wurksum yn 
foarskoalske ynstellings) tinke oer it Tomke-projekt, hoe bekend en brûkber oft de materialen binne en de winsken foar de takomst!  

Gebrûk fan it Frysk 
ûnder de bern yn de groepen
hielendal net 2,5%  

minder as de helft 27,3%

de helft 18% 

mear as de helft 50,9%

allegear 1,2%

fan de liedsters seit 
(hielendal) net betûft te 

wêzen yn it skriuwen fan 
de Fryske taal. De oare 

feardichheden lêzen, praten 
en ferstean geane wol goed.
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Takomst
De liedsters hawwe ferlet fan:
● muzyk (ferskes)
● knutselaktiviteiten (kleurplaten/wurkblêden)
● motoryk (beweechaktiviteiten)
● nije Tomke boekjes (gruttere plaatsjes)
● hânpoppen fan alle personaazjes
● oersjoch fan alle Fryske/Tomke-materialen

Conclusies Tomke-onderzoek samengevat:
● Bijna alle leidsters vinden het belangrijk dat kinderen in de provincie   
 Fryslân in aanraking komen met de Friese taal.
● Tomke-materialen zijn gemakkelijk en veilig inzetbaar, kleurig en    
 herkenbaar.
● Tomke wordt meestal in groepsverband gebruikt, maar ook in kleine   
 groepjes of individueel. 
● Tomke is geschikt voor jongens én meisjes, in de leeftijd van 2-4 jaar. 
● Het beste inzetbaar zijn: de gratis Tomke-themaboekjes (tijdens de Fryske
 Foarlêswike), het boekje ‘Tomke nei it húske’ en de hand- en vingerpoppetjes. 
● Digitale materialen worden nog niet veel in de groepen gebruikt. 
● Tomke helpt bij het maken van taalafspraken en taalbeleid. 
● Tomke wordt gebruikt als aanvulling op VVE-programma’s (past bij de   
 thema’s), maar er is behoefte aan meer aansluiting.


