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INLEIDING 

Voor de masterstage van de opleiding Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam heeft er een stageonderzoek plaatsgevonden bij de Afûk te Leeuwarden onder 
begeleiding van Idske Bangma, projectcoördinator meertaligheid en onderwijs. De Afûk is een 
onderwijs- en cultuurinstelling, uitgeverij en een (online) boekwinkel (met vooral boeken in de 
Friese taal) en een cursusinstituut voor het leren van de Friese taal op verschillende niveaus. De 
Afûk heeft als doel om de kennis en het gebruik van de Friese taal en de belangstelling voor 
Fryslân te bevorderen, met onder andere projecten voor kinderen, ouders en het onderwijs, 
zoals Tomke, Heit&Mem, de Kanon fan de Fryske Skiednis en Praat-mar-Frysk. 

Vanuit de Afûk was er de belangstelling om een inventarisatie- en evaluatieonderzoek uit te 
voeren naar het Tomke-project. Het resultaat hiervan is dit Tomke-ynventarisaasjeûndersyk. Het 
Tomke-project is een Fries voorlees- en taalstimuleringsprogramma voor kinderen in de voor- 
en vroegschoolse leeftijd. De peuter Tomke is als Fries identificatiefiguurtje een begrip bij jonge 
kinderen, hun ouders en de professionals van kindercentra binnen Fryslân. De vraag was echter 
of dit wel klopt. Want is Tomke wel zo populair als aangenomen wordt? Werkt Tomke in de 
praktijk wel om de Friese taal bij peuters te stimuleren? En als kindercentra met Tomke werken, 
hoe doen ze dit dan? En waar is nog behoefte aan in de toekomst? In dit rapport is geprobeerd 
om antwoord te geven op deze vragen. 

Het rapport was niet tot stand gekomen zonder de hulp van mijn stagebegeleidster Idske 
Bangma. Van haar heb ik duidelijke en bruikbare feedback gekregen op de eerdere versies van 
het rapport, goede adviezen mogen ontvangen voor het gebruiken van literatuur en handige tips 
gekregen voor de verwerking van de resultaten. Ook voor de hulp bij de ontwikkeling van de 
vragenlijst die voor dit rapport gebruikt is, gaat mijn dank uit naar haar. Daarnaast wil ik ook 
Carolien ter Schuur en Lineke Kuiper, werkzaam bij de Afûk, bedanken voor hun gedeelde 
kennis en inzichten in het beschikbare Tomke-materiaal en het Tomke-project. 

Natuurlijk gaat ook mijn dank uit naar alle professionals werkzaam in de verschillende 
voorschoolse instellingen die de vragenlijsten retour gestuurd hebben en in het bijzonder naar 
de verschillende leidsters die ik heb mogen interviewen. Zonder hen had dit onderzoek niet 
kunnen plaatsvinden en was er niet zo’n mooi overzicht gekomen van wat en hoe leidsters over 
(bijna) de gehele provincie Fryslân denken van de Tomke-materialen. De respons bleef tot het 
einde aan toe maar binnenstromen. 

Tot slot, er is veel tijd en energie gestoken in het schrijven van die rapport, maar zeker ook in 
de ontwikkeling van de vragenlijst die voor het onderzoek gebruikt is. Het is voor mij een hele 
uitdaging geweest om dit alles, binnen het tijdsbestek wat ik ervoor gekregen heb, af te krijgen. 
Maar ik kan met trots terugkijken op een prettige periode van samenwerking bij de Afûk waarin 
ik veel geleerd heb en veel nieuwe inzichten heb opgedaan. Dit rapport en de vragenlijst van het 
onderzoek zijn hiervan het resultaat. 

Nynke Anna Varkevisser,   Leeuwarden - 20 februari 2013. 
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SAMENVATTING 

Doelstellingen Tomke-project 
Tomke bestaat inmiddels 17 jaar en is een begrip in de provincie Fryslân. Het doel van het 
project is (Tomke-Wurkgroep, 2011):  
 

“Het Tomke-project heeft als doel de Friestalige leescultuur die kinderen in de voor- en 
vroegschoolse leeftijd omgeeft te bevorderen om uiteindelijk de taalontwikkeling en het 
leesgedrag van de kinderen te stimuleren, in zowel het Frysk als het Nederlands” (p. 4). 

 
Een van de belangrijkste opdrachten voor het Tomke-project is het ontwikkelen en aanbieden 
van Friestalig materiaal dat in een tweetalige (Fries- en Nederlandstalige) vroeg- en 
voorschoolse omgeving gebruikt kan worden. Door de jaren heen zijn er veel verschillende 
materialen gemaakt rond het identificatiefiguurtje Tomke. Er worden bovendien niet alleen 
materialen en activiteiten ontwikkeld die alleen voor jonge kinderen bedoeld zijn, ook ouders en 
leidsters worden op allerhande manieren geïnformeerd over hoe Tomke het beste ingezet kan 
worden. Het Tomke-aanbod is verspreid over het gehele jaar, om op die manier goed aan te 
kunnen sluiten bij de actualiteit en landelijke activiteiten rondom taalontwikkeling (Nationale 
Voorleesdagen, Kinderboekenweek, etc.) en bij de landelijke VVE-methoden die in de 
kindercentra worden gebruikt. 
 
Aanleiding tot onderzoek  
De werkgroep CAG-Voorschools (Coördinatie- en Adviesgroep Fries Vroeg- en Voorschoolse 
Educatie) geeft aan dat Friese educatieve materialen, zoals in het Tomke-project, onmisbaar zijn 
voor de uitvoering van een taalbeleid gericht op een twee- of meertalige ontwikkeling.  

Uit de provinciale beleidsnotities ‘Boppeslach’ (Provincie Fryslân, 2006) en ‘Grinzen oer’ 
(Provincie Fryslân, 2012) blijkt dat de provincie Fryslân het belangrijk vindt dat jonge kinderen, 
hun ouders en leidsters van kindercentra in aanraking kunnen komen met de Friese taal en dat 
die doelstelling door onder andere het Tomke-project wordt behaald. 

Continuering van het project is belangrijk en het Tomke-project wordt gefinancierd door de 
provincie Fryslân, maar bepaalde Tomke-activiteiten worden vanuit de onderwijsnota 
Boppeslach gefinancierd. Per 2016 stopt deze provinciale financiering voor een deel en zullen er 
andere manieren gevonden moeten worden om geld te krijgen voor de hiervoor bedoelde 
activiteiten van het project. 

Vanuit de CAG-Voorschools en de Tomke-werkgroep kwam daarom de vraag naar een 
inventarisatieonderzoek over het gebruik van Tomke, met als doel te achterhalen aan wat voor 
aanvullend materiaal nog behoefte is en op welke manier dit toegevoegd zou kunnen worden 
aan het Tomke-project (De Boer & Hoekstra, 2012). 
 
De onderzoeksvraag die geformuleerd is in dit onderzoek luidt:  

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

 
Vanuit deze centrale onderzoeksvraag zijn verschillende deelvragen opgesteld: 

Welke doelgroep maakt (het meeste) gebruik van Tomke-materialen? 
Welk aanbod van Tomke-materialen wordt gebruikt in de kindercentra? 
Hoe worden de Tomke-materialen ingezet in kindercentra door professionals? 
Waarom wordt het Tomke-materiaal gebruikt in de kindercentra? 
Waar is nog behoefte aan in de toekomst? 

 
Onderzoeksgroep  
In november 2013 staan er in de provincie Fryslân 203 peuterspeelzalen en 209 
kinderdagverblijven geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
(LRKP) (Rijksoverheid, 2013a). In totaal zijn er 412 geregistreerde kindercentra in de provincie 
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Fryslân. Hiervan zijn er zo’n 150 Friestalige en/of tweetalige aangesloten en gecertificeerd bij 
het SFBO (SFBO, 2014). 

Er zijn 481 kindercentra in de provincie Fryslân benaderd en zij hebben een vragenlijst per 
mail of per post toegestuurd gekregen. In totaal zijn er 161 ingevulde vragenlijsten gebruikt 
voor de data-analyses in dit onderzoek. De professionals zijn leidsters van grote en kleine 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de provincie Fryslân. Alle gemeenten zijn 
vertegenwoordigd in het onderzoek, alleen de waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog 
niet. Bijna alle professionals tot drie kwart van de professionals geven aan dat zij (heel erg) 
bekwaam zijn als het gaat om de vaardigheden Fries verstaan, spreken en lezen. Maar meer dan 
de helft van de professionals (55.9%) geeft aan (helemaal) niet bekwaam te zijn als het gaat om 
het Fries schrijven.  
 
Onderzoeksresultaten 
Tomke is bekend en herkenbaar. 142 professionals (88.2%) geven aan (zeer) bekend te zijn met 
het Tomke-project, tegenover 19 professionals (11.8%) die (zeer) onbekend zijn met het project. 
Uit de analyses blijkt dat op 103 peuterspeelzalen (86.6%) gebruikgemaakt wordt van Tomke-
materialen, op 20 van de kinderdagverblijven (64.5%), op alle speelleergroepen en op de helft 
van de andere instellingen. In totaal maken dus 129 van de 161 professionals gebruik van de 
Tomke-materialen. Professionals geven aan dat de Tomke-materialen gemakkelijk inzetbaar 
zijn. De taal is herkenbaar en de materialen zijn leuk, kleurig, mooi, veilig inzetbaar en zowel 
geschikt voor jongens als voor meisjes in de leeftijd 2-4 jaar.  

De materialen die gebruikt worden, zijn de Tomke-boekjes, de inhouden van de vertelkoffers, 
praatplaten, spelletjes en de Tomke-handpop en -vingerpoppetjes. De materialen worden 
meestal in groepsverband gebruikt, maar dat kan ook in kleine groepjes of individueel. 
Daarnaast hebben 75 professionals (46.6%) aangegeven dat er budget is voor het aanschaffen 
van Friese materialen, 46 (28.6%) hebben hier geen budget voor, en bij 40 (24.8%) is dit niet 
bekend. Als er wordt ingezoomd op dit item van de vragenlijst (vraag A13) en deze vraag 
vergeleken wordt met de eerste vraag van de vragenlijst (‘U bent werkzaam in de gemeente:…’), 
dan wordt duidelijk dat het niet te achterhalen is welke gemeente precies geld beschikbaar stelt 
voor Friese materialen. Er kan geen duidelijke conclusie getrokken worden, de professionals 
geven namelijk tegenstrijdige antwoorden op deze vraag, waarbij over dezelfde gemeente door 
sommige professionals wordt aangegeven dat er wel een budget voor Friese materialen is, en 
door anderen dat dat juist niet het geval is. Het grootste deel van de professionals weet niet 
precies of er budget is voor het aanschaffen van Friese materialen. 
 
Op de vraag Hoeveel kinderen van uw groep(en) gebruiken de Friese taal? geven 113 van de 161 
professionals aan dat de helft of meer dan de helft van de groep kinderen op het kindercentrum 
de Friese taal gebruikt. Niet meer dan 4 professionals geven aan dat zij in de groep kinderen 
hebben die nooit de Friese taal gebruiken. 

Van de 161 deelnemende kindercentra zijn er 30 professionals die aangeven helemaal of geen 
taalafspraken te hebben gemaakt. 131 professionals geven aan dat er op de instelling waar ze 
werken wel afspraken zijn gemaakt over het gebruik van het Nederlands, Fries, streektalen of 
andere talen. De helft van de deelnemende kindercentra (79 van de 161, 49,1%) krijgt 
begeleiding van het SFBO (Centrum voor Friestalige Kinderopvang) en heeft een certificaat of 
heeft het traject ingezet voor een Fries- of tweetalig beleid. 75 kindercentra (49.9%) geven aan 
dat zij geen begeleiding krijgen of niet bekend zijn met het SFBO.  
 
Toekomst 
Voor de toekomst geven 144 van de 161 professionals aan dat het belangrijk is dat er Friese 
materialen (zoals Tomke) ontwikkeld worden. Bijna alle leidsters vinden het belangrijk dat alle 
kinderen in de provincie Fryslân in aanraking komen met de Friese taal. Er is behoefte aan 
verschillende materialen: boekjes met grotere platen, handpoppen van alle personages, 
muziek/liedjes, knutselactiviteiten (kleurplaten/werkbladen) en motoriek-/beweegactiviteiten. 
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GEARFETTING 

Doelstellings Tomke-projekt 
Tomke bestiet yntusken 17 jier en is in begryp yn de provinsje Fryslân. It doel fan it projekt is 
(Tomke-Wurkgroep, 2011):  
 

“Het Tomke-project heeft als doel de Friestalige leescultuur die kinderen in de voor- en 
vroegschoolse leeftijd omgeeft te bevorderen om uiteindelijk de taalontwikkeling en het 
leesgedrag van de kinderen te stimuleren, in zowel het Frysk als het Nederlands” (p. 4). 
 

Ien fan de belangrykste opdrachten foar it Tomke-projekt is it ûntwikkeljen en oanbieden fan 
Frysktalich materiaal dat yn in twatalige (Frysk- en Nederlânsktalige) ier- en foarskoalske 
omjouwing brûkt wurde kin. De ôfrûne jierren binne der in protte ferskillende materialen 
makke oer it identifikaasjefiguerke Tomke. Der wurde boppedat net allinne materialen en 
aktiviteiten ûntwikkele dy’t allinne foar jonge bern bedoeld binne, ek âlden en liedsters wurde 
op alderhanne wizen ynformearre oer hoe’t Tomke it bêste ynsetten wurde kin. It Tomke-
oanbod is ferspraat oer it hiele jier, om op dy wize goed oanslute te kinnen by de aktualiteit en 
lanlike aktiviteiten oangeande taalûntwikkeling (Nasjonale Foarlêsdagen, Berneboekewike, 
ensfh.), en by de lanlike VVE-metoaden dy’t yn de bernesintra brûkt wurde.  
 
Oanlieding ta ûndersyk  
De wurkgroep KAG-Foarskoalsk (Koördinaasje- en Advysgroep Frysk Ier- en Foarskoalske 
Edukaasje) jout oan dat Fryske edukative materialen, lykas yn it Tomke-projekt, ûnmisber binne 
foar de útfiering fan in taalbelied dat rjochte is op in twa- of meartalige ûntwikkeling. 

Ut de provinsjale beliedsnotysjes ‘Boppeslach’ (Provinsje Fryslân, 2006) en ‘Grinzen oer’ 
(Provinsje Fryslân, 2012) blykt dat de provinsje Fryslân it wichtich fynt dat jonge bern, harren 
âlden en liedsters fan bernesintra yn oanrekking komme kinne mei de Fryske taal en dat dy 
doelstelling ûnder oaren troch it Tomke-projekt helle wurdt. 

Kontinuearring fan it projekt is wichtich en it Tomke-projekt wurdt finansiere troch de 
provinsje Fryslân, mar guon Tomke-aktiviteiten wurde op basis fan de ûnderwiisnota 
Boppeslach finansiere. Mei yngong fan 2016 hâldt dy provinsjale finansiering foar in part op en 
sille der oare manieren fûn wurde moatte om jild te krijen foar de hjirfoar bedoelde aktiviteiten 
fan it projekt. 

Ut de KAG-Foarskoalsk en de Tomke-wurkgroep kaam dêrom de fraach nei in 
ynventarisaasjeûndersyk oer it brûken fan Tomke, mei as doel te achterheljen watfoar 
oanfoljend materiaal noch ferlet fan is en op hokker wize oft dat tafoege wurde kinne soe oan it 
Tomke-projekt (De Boer & Hoekstra, 2012). 
 
Yn it ûndersyk is de neikommende ûndersyksfraach formulearre: 

Op hokker wize wurdt Tomke ynsetten yn ’e bernesintra yn de provinsje Fryslân en wêr is 
foar de takomst noch ferlet fan?  

 
Op grûn fan dy sintrale ûndersyksfraach binne ferskillende dielfragen opsteld: 

Hokker doelgroep makket (it measte) gebrûk fan Tomke-materialen? 
Hokker oanbod fan Tomke-materialen wurdt brûkt yn de bernesintra?  
Hoe wurde de Tomke-materialen ynsetten yn bernesintra troch professionals?  
Wêrom wurdt it Tomke-materiaal brûkt yn ’e bernesintra?  
Wêr is noch ferlet fan yn de takomst? 
 

Undersyksgroep  
Yn novimber 2013 steane yn de provinsje Fryslân 203 pjutteboartersplakken en 209 
bernedeiferbliuwen registrearre by it Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
(LRKP) (Ryksoerheid, 2013a). Yn totaal binne der 412 registrearre bernesintra yn ’e provinsje 
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Fryslân. Dêrfan binne sa’n 150 Frysktalige en/of twatalige oansletten en sertifisearre by it SFBO 
(SFBO, 2014). 

Der binne 481 bernesintra yn de provinsje Fryslân benadere en dy hawwe fia de mail of oer 
de post in fragelist tastjoerd krigen. Yn totaal binne der 161 ynfolde fragelisten brûkt foar de 
data-analyzes yn it ûndersyk. De professionals binne liedsters fan grutte en lytse 
pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen yn de provinsje Fryslân. Alle gemeenten binne 
fertsjinwurdige yn it ûndersyk, allinnich de waadeilannen it Amelân en Skiermûntseach net. 
Hast alle professionals oant trije kwart fan de professionals jouwe oan dat sy (hiel) bekwaam 
binne as it giet om de feardichheden Frysk ferstean, prate en lêze. Mar mear as de helte fan de 
professionals (55.9%) jout oan (hielendal) net bekwaam te wêzen as it giet om it Frysk 
skriuwen.  
 
Undersyksresultaten 
Tomke is bekend en werkenber. 142 professionals (88.2%) jouwe oan (hiel) bekend te wêzen 
mei it Tomke-projekt, tsjinoer 19 professionals (11.8%) dy’t (hiel) ûnbekend binne mei it 
projekt. Ut de analyzes blykt dat op 103 pjutteboartersplakken (86.6%) gebrûk makke wurdt fan 
Tomke-materialen, op 20 fan de bernedeiferbliuwen (64.5%), op alle speelleargroepen en op de 
helte fan de oare ynstellings. Yn totaal meitsje dus 129 fan de 161 professionals gebrûk fan de 
Tomke-materialen. Professionals jouwe oan dat de Tomke-materialen maklik ynsetber binne. De 
taal is werkenber en de materialen binne leuk, kleurich, moai, feilich te brûken, en sawol geskikt 
foar jonges as foar famkes yn de leeftyd 2-4 jier.  

De materialen dy’t brûkt wurde, binne Tomke-boekjes, de ynhâlden fan de fertelkoffers, 
praatplaten, spultsjes, en de Tomke-hânpop en -fingerpopkes. De materialen wurde meastal yn 
groepsferbân brûkt, mar dat kin ek yn lytse groepkes of yndividueel. 

Dêrneist hawwe 75 professionals (46.6%) oanjûn dat der budzjet is foar it oanskaffen fan 
Fryske materialen, 46 (28.6%) hawwe dêr gjin budzjet foar, en by 40 (24.8%) is dat net bekend. 
As dat item fan de fragelist (fraach A13) neier besjoen wurdt en dy fraach fergelike wurdt mei de 
earste fraach fan de fragelist (‘U bent werkzaam in de gemeente:…’), dan wurdt dúdlik dat it net 
te achterheljen is hokker gemeente oft presys jild beskikber stelt foar Fryske materialen. Der kin 
gjin dúdlike konklúzje lutsen wurde, want de professionals jouwe tsjinstridige antwurden op dy 
fraach, wêrby’t oer deselde gemeente troch guon professionals oanjûn wurdt dat dêr wol 
budzjet foar Fryske materialen is, en troch oaren dat dat just net sa is. It grutste diel fan de 
professionals wit net presys oft der budzjet is foar it oanskaffen fan Fryske materialen. 
 
Op de fraach Hoeveel kinderen van uw groep(en) gebruiken de Friese taal? jouwe 113 fan de 161 
professionals oan dat de helte of mear as de helte fan de groep bern op it bernesintrum de 
Fryske taal brûkt. Net mear as 4 professionals jouwe oan dat sy bern yn de groep hawwe dy’t 
noait de Fryske taal brûke.  

Fan de 161 dielnimmende bernesintra litte 30 professionals witte dat se hielendal of gjin 
taalôfspraken makke hawwe. 131 professionals 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. De helte fan de dielnimmende bernesintra (79 fan de 161, 49.1%) kriget begelieding fan it 
SFBO en hat in sertifikaat of hat it trajekt ynsetten foar in Frysk- of twatalich belied. 75 
bernesintra (49.9%) jouwe oan dat sy gjin begelieding krije of net bekend binne mei it SFBO.  
 
Takomst 
Foar de takomst jouwe 144 fan de 161 professionals oan dat it belangryk is dat der Fryske 
materialen (lykas Tomke) ûntwikkele wurde. Hast alle liedsters fine it belangryk dat alle bern yn 
de provinsje Fryslân yn oanrekking komme mei de Fryske taal. Der is ferlet fan ferskillende 
materialen: boekjes mei gruttere platen, hânpoppen fan alle personaazjes, muzyk/ferskes, 
knutselaktiviteiten (kleurplaten/wurkblêden) en motoryk-/beweechaktiviteiten. 
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HOOFDSTUK 1: VOOR- EN VROEGSCHOOLS 

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties is vastgesteld 
dat kinderen het recht hebben op onderwijs in de moedertaal. Onderwijs in de moedertaal is van 
belang voor de ontwikkeling van het kind (Erkelens, 2009). In dit hoofdstuk wordt eerst 
besproken wat het belang is van taalonderwijs en hoe dat vormgegeven wordt in de voor- en 
vroegschoolse educatie (0-6 jaar). Daarna wordt besproken wat meertaligheid inhoud en welke 
plaats meertaligheid heeft in Europa, Nederland en de provincie Fryslân. 

1.1 TAALONDERWIJS 

Wanneer kinderen op vierjarige leeftijd naar de basisschool gaan hebben ze daarvoor 
voornamelijk thuis de gesproken taal geleerd en kennis gemaakt met de geschreven taal. Dit 
zorgt voor grote verschillen tussen kinderen in taalontwikkeling aan het begin van de 
basisschool (Robbe & Pitstra, 2001). Om deze verschillen te verkleinen en om er voor te zorgen 
dat kinderen aan het begin van groep 3 zo’n klein mogelijke achterstand hebben wat betreft de 
Nederlandse taalontwikkeling, zijn er speciale voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s 
(VVE-programma’s) ontwikkeld (Driessen, 2012). Dekker (2013) geeft aan dat door de komst 
van de nieuwe wet OKE (wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in 2010 de focus 
van het VVE-beleid ook verschoven is. Waar eerder de focus vooral lag op het verspreiden van 
VVE-programma’s en het vergroten van het bereik, ligt sinds 2010 de nadruk vooral op het 
verhogen van de kwaliteit van de programma’s. De gemeenten hebben hierin een cruciale rol: 
“De verantwoordelijkheid voor voldoende voorschools aanbod van goede kwaliteit voor alle 
kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal ligt bij de gemeenten.” Uit 
onderzoek van de Inspectie van Onderwijs blijkt dat er nog veel te verbeteren valt, vooral het 
aanbod en de toeleiding zorgen voor knelpunten. Ouderbetrokkenheid, interne kwaliteitszorg en 
de doorgaande lijn naar de basisschool moet verbeterd worden, net als de afspraken over de 
doelen en resultaten van het VVE-beleid bij gemeenten, aldus Dekker(2013). 

1.1.1 BELANG VAN TAALSTIMULERING 

Het verwerven van een taal door jonge kinderen gaat hand in hand met het ontdekken van de 
wereld. Kinderen leren talen eigenlijk vanzelf, het is een natuurlijk proces. Overal ter wereld zijn 
kinderen in staat om hun moedertaal met succes te leren, door al op jonge leeftijd de 
grammatica en basisregels van een taal te ontrafelen. Ze ontdekken de regels van een taal 
vanzelf op een natuurlijke manier als er voldoende taalaanbod in de omgeving is. Dit betekent 
echter wel dat kinderen dit doen in hun eigen tempo, het ene kind gaat eerder praten dan het 
andere kind. Jonge kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om te communiceren omdat ze aan de 
buitenwereld duidelijk willen maken wat ze willen. Hierin wordt duidelijk dat taal ingezet wordt 
met een bepaald doel. Door middel van taal kun je anderen sturen, maar jonge kinderen sturen 
met taal ook zichzelf door hun spel en gedrag te ondersteunen. Taal heeft dus eigenlijk twee 
belangrijke functies: een sociale en een cognitieve (Beernink, Van Koeven, Litjens, De Groot & 
Vreman, 2006). 

Volgens Beernink et al. (2006) hebben peuters vaak de neiging om op allerlei dingen ‘nee’ te 
zeggen. Ook worden er in het peuterstadium allerlei vragen gesteld met ‘waarom?’ en ‘wat is 
dat?’ Om taal te stimuleren is het hierbij het beste om zo veel mogelijk uitleg te geven aan het 
kind en niet het geduld te verliezen, op die manier zal het kind namelijk geholpen worden in zijn 
taalontwikkeling. Er zijn verschillende dingen die ouders en andere opvoeders kunnen doen om 
een positieve bijdrage te leveren aan de taalontwikkeling van kinderen. Zo kunnen ze zorgen 
voor een (aangepast) taalaanbod (vb. korte zinnen en laag spreektempo), de taalproductie van 
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kinderen ondersteunen (vb. nieuwe begrippen aanbieden en toelichten) en feedback geven op 
de taaluitingen van de kinderen (vb. verbeteren van uitingen van het kind). Deze strategieën 
worden door ouders vaak onbewust toegepast, maar komen in een zeer bewuste vorm terug in 
de ontwikkelde taalontwikkelingsprogramma’s en -methodes. Kinderen leren de taal beter 
wanneer er door de ouders en andere opvoeders wordt aangesloten bij het natuurlijke 
taalverwervingsproces en de interactie van kinderen. Door het taalgebruik af te stemmen op het 
begripsniveau van het kind, door bijvoorbeeld woorden te gebruiken die het kind begrijpt en 
een toelichting te geven bij nieuwe woorden, zullen de kinderen meer woorden eigen maken en 
daarmee hun woordenschat vergroten. Het is belangrijk dat kinderen complexe cognitieve 
taalfuncties leren gebruiken omdat deze nodig zijn om het denken te stimuleren. Zingen is ook 
goed voor de taalontwikkeling omdat de liedjes vaak nieuwe woorden bevatten en kinderen op 
die manier leren hoe woorden uitgesproken moeten worden, aldus Beernink et al. (2006). 

Een andere zeer belangrijke factor bij de taalontwikkeling is voorlezen. Er blijkt namelijk uit 
onderzoek (Mol, 2010) dat het (voor)lezen van (prenten)boeken een belangrijke bijdrage levert 
aan het schoolsucces. Van de peuters en kleuters die geregeld worden voorgelezen heeft zo’n 
70% een voldoende woordenschat om een goede start te maken op school. Van de kinderen die 
niet zijn voorgelezen heeft slechts 30% een voldoende woordenschat, aldus Mol. Het voorlezen 
van boeken kan leiden tot interacties tussen kinderen en de ouders of andere opvoeders, maar 
ook tijdens interactief voorlezen ontstaat er een gesprek tussen de voorlezer en het kind. 
Kinderen die interactief worden voorgelezen hebben een grotere actieve woordenschat. 
Daarnaast maken kinderen door boeken kennis met zinstructuren die niet in een dagelijks 
gesprek voorkomen. Spelenderwijs wordt de woordenschat steeds verder uitgebreid en leren de 
kinderen hoe een verhaal in elkaar zit. Hiermee worden (meer)talige jonge kinderen voorbereid 
op de taal waar ze straks op de basisschool mee te maken gaan krijgen. Kleuters krijgen steeds 
meer interesse voor de geschreven taal. Het omgaan met boeken wordt op die manier een 
vaardigheid die helpt bij het leren lezen en schrijven in groep 3 (Broekhof, 2011). 

1.1.2 VORMEN VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE INSTELLINGEN 

Voor dit onderzoek is het van belang om een onderscheid te maken tussen de verschillende 
voor- en vroegschoolse instellingen en te achterhalen welke mogelijkheden er zijn binnen deze 
instellingen. Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig, in de jaren daarvoor hebben ouders de 
keuze of ze hun kind thuis houden of naar een voor- of vroegschoolse instelling brengen die daar 
zorgen voor de kinderopvang, bijvoorbeeld wanneer ouders moeten werken of studeren. In 
Nederland zijn er volgens de Rijksoverheid (2013e) verschillende mogelijkheden voor zowel 
informele als formele kinderopvang. Onder informele instellingen valt de opvang die gegeven 
wordt door vrienden, familie, babysitters en au-pairs, maar ook peuterspeelzalen en 
tussenschoolse opvang (overblijven) zijn vormen van informele instellingen omdat zij niet vallen 
onder de Wet Kinderopvang en daarmee aan andere kwaliteitseisen moeten voldoen dan de 
formele instellingen. Formele instellingen, zoals dagopvang (kinderdagverblijf of crèche), 
gastouderopvang, buitenschoolse opvang en ouderparticipatiecrèches vallen wel onder de Wet 
Kinderopvang, aldus Rijksoverheid (2013e). Niet alle bovengenoemde instellingen zijn alleen 
bedoeld voor jonge kinderen. Wanneer er over kwaliteitseisen wordt gesproken, gaat dit ook 
over het aantal leidsters dat per aantal kinderen aanwezig moet zijn op een groep. De 
Rijksoverheid (2014) geeft aan hoe de verdeling hiervoor is. Op de website van Centrum voor 
Jeugd en Gezin1 (CJG) en de Rijksoverheid2 staan beschrijvingen van een peuterspeelzaal, 
kinderdagopvang en gastouderopvang: 

                                                             
1 CJG (2013). Opvang en onderwijs. Geraadpleegd op 27 november 2013 via http://www.cjg.nl/peuter/opvang-en-onderwijs. 

http://www.cjg.nl/peuter/opvang-en-onderwijs
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 Peuterspeelzaal: Peuters zijn, vanaf 2/2,5 jaar tot ze naar de basisschool gaan, welkom op 
een peuterspeelzaal. Binnen de peuterspeelzaal is vaak een vast ritme en komen peuters op 
vaste momenten om te spelen. De kinderen kunnen veel spelen terwijl ondertussen hun 
ontwikkeling spelenderwijs wordt bevorderd. Al spelende leren kinderen hoe ze kunnen 
samenspelen, rekening kunnen houden met andere kinderen, op hun beurt kunnen wachten 
en eerlijk kunnen delen. Ook taal komt veelvuldig aan bod: het taalbegrip en de 
spreekvaardigheid worden vergroot door onder andere het leren praten in een groep. De 
groepsgrootte van een peuterspeelzaal is maximaal 16 kinderen, wanneer er meer dan 8 
kinderen op de groep aanwezig zijn moeten er minimaal 2 beroepskrachten aanwezig zijn. 
Dit kan ook één beroepskracht en minimaal één vrijwilliger zijn. Sommige peuterspeelzalen 
beschikken over een speciale VVE-methode waardoor de kinderen die extra Nederlandse 
taalstimulatie nodig hebben hiermee geholpen kunnen worden.  

 Kinderdagopvang: Onder de kinderdagopvang vallen kinderdagverblijven en crèches. 
Kinderen vanaf 6 weken tot ze naar de basisschool gaan kunnen worden opgevangen in de 
kinderdagopvang. De dagopvang is het hele jaar open op vaste tijden waarbinnen kinderen 
opgevangen kunnen worden. Omdat er veel kinderen naartoe gaan zijn er vaak verschillende 
groepsindelingen (horizontaal: met dezelfde leeftijd; verticaal: met verschillende leeftijden) 
mogelijk. Iedere groep wordt begeleid door minimaal twee gekwalificeerde leidsters. Voor 
de groepsgrootte van de kinderopvang is een speciale ‘rekentool’3 ontwikkeld. Het aantal 
leidsters is namelijk ook afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en daarom niet per 
groep gelijk. Ook voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang zijn weer andere regels 
van toepassing. Binnen een kinderdagverblijf wordt soms gebruik gemaakt van een speciale 
VVE-methode waardoor de kinderen die extra Nederlandse taalstimulatie nodig hebben 
hiermee geholpen kunnen worden. 

 Gastouderopvang: Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen worden opgevangen binnen de 
gastouderopvang. Een voordeel is dat gastouderopvang zeer flexibel is: het kan bij de 
gastouder thuis, maar ook bij het kind zelf. Het aantal kinderen per gastouder is verschillend, 
het hangt af van de locatie en de leeftijd van de kinderen. De gastouder moet een minimale 
opleiding hebben van MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een ervaringscertificaat.  

Op de website4 van de gemeente Leeuwarden wordt beschreven dat de peuterspeelzalen daar 
per 1 januari 2012 een nieuwe benaming hebben gekregen, namelijk “speelleergroepen”. De 
speelleergroepen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en staan daarom 
geregistreerd als kinderopvang. 

 Speelleergroep: De speelleergroepen worden door de organisaties voor kinderopvang en 
peuterspeelzalen aangeboden voor peuters van 2 tot 4 jaar. Peuters gaan minimaal twee 
dagdelen per week naar de speelleergroep. Het gaat bij de speelleergroep om spelen, 
ontmoeten en ontwikkelen en is daarmee een goede voorbereiding op de basisschool. Op de 
speelleergroep zal het kind spelenderwijs veel nieuwe ervaringen opdoen die van belang zijn 
voor de algehele ontwikkeling. De peuters worden op de speelleergroep gevolgd, 
gestimuleerd en aangemoedigd in hun ontwikkeling. 

In Delft is sinds 2012 Mama Café Delft5, een speciale speelgroep voor Nederlandse en Engelse 
kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot)ouders of verzorgers. De kinderen kunnen gezellig met 
andere kinderen en andere volwassenen dan hun ouders spelen. Op die manier leren de 

                                                                                                                                                                                              
2 Rijksoverheid (2013e). Welke vormen van kinderopvang zijn er? Geraadpleegd op 27 november 2013 via 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/welke-vormen-van-kinderopvang-zijn-
er.html. 

3 Rekentool voor de berekening van het aantal leidsters voor een groep in de kinderopvang: http://1ratio.nl/default.aspx. 
4 Gemeente Leeuwarden (2013). Kinderopvang. Geraadpleegd op 28 november 2013 via 

http://www.leeuwarden.nl/thema/kinderopvang. 
5 DelftMaMa (2013). Mama Café Delft. Geraadpleegd op 28 november 2013 via http://www.delftmama.nl/events/mama-

cafe-delft. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/welke-vormen-van-kinderopvang-zijn-er.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/welke-vormen-van-kinderopvang-zijn-er.html
http://1ratio.nl/default.aspx
http://www.leeuwarden.nl/thema/kinderopvang
http://www.delftmama.nl/events/mama-cafe-delft
http://www.delftmama.nl/events/mama-cafe-delft
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kinderen andere kinderen kennen en ontwikkelen ze zo sociale vaardigheden. Ouders kunnen 
met andere ouders ervaringen delen, onder het genot van een kop koffie of thee, en met hun 
kind in een andere omgeving dan thuis spelen. Het doel is dus vooral het zorgen voor contacten 
voor zowel de ouders als de kinderen. Delft is niet de enige stad waar Mama Cafés zijn, in andere 
steden zoals Amsterdam6, Utrecht7 en Amersfoort8 zijn soortgelijke cafés te vinden. Mama Cafés 
zijn niet allemaal als speelgroep bedoeld, maar in alle gevallen bieden ze de mogelijkheid om als 
ouders ervaringen uit te wisselen over opvoeding en in sommige gevallen zijn er bijeenkomsten 
waar deskundigen vertellen over het opvoeden. Het is niet bekend en duidelijk te vinden of dit 
soort speelgroepen ook in Fryslân zijn, waarschijnlijk niet.  

De doelgroep voor dit onderzoek zijn alleen de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en 
speelleergroepen in Fryslân. In de rest van dit onderzoek zal daarom alleen gekeken worden 
naar deze instellingen. Wanneer het gaat om alle drie de instellingen zal de term kindercentra 
gebruikt worden.  

1.1.3 VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIEPROGRAMMA’S 

Uit bovenstaande wordt zichtbaar dat sommige kindercentra beschikken over een speciale VVE-
methode. De VVE-methode is een onderdeel van de voor- en vroegschoolse educatie. Op de 
website van de Rijksoverheid9 staat hierover het volgende:  

“Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een 
taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. 
Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.”  

Verder wordt op deze website aangegeven dat gemeenten bepalen welke kinderen in 
aanmerking komen voor voorschoolse educatie in kindercentra. De vroegschoolse educatie is 
bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool, waarbij de basisschool bepaald welke kinderen 
deelnemen aan de vroegschoolse educatie. Er zijn verschillende programma’s voor VVE die zich, 
naast de extra aandacht voor de Nederlandse taal, richten op andere ontwikkelingsgebieden van 
jonge kinderen, aldus de Rijksoverheid (2013d). 

Nederland is niet uniek als het gaat om het gebruik van VVE-programma’s. In veel meer 
landen worden VVE-programma’s ingezet om er voor te zorgen dat achterstanden voor 
risicokinderen zo klein mogelijk worden gemaakt. Door de jaren heen zijn er in Nederland 
verschillende VVE-programma’s ontwikkeld, denk bijvoorbeeld aan Kaleidoscoop, Uk&Puk, 
Puk&Ko en Piramide. VVE-programma’s zijn vooral gericht op taal- en leesonderwijs, maar ook 
de ontwikkeling op rekenkundig, sociaal-emotioneel en motorisch gebied worden tegenwoordig 
vaak meegenomen. Dit alles gebeurt spelenderwijs (Algera, Van der Stege, Spijkerman & 
Zandvliet, 2013; Rijksoverheid, 2013b). Een VVE-programma is opgebouwd rondom 
verschillende thema’s die betekenisvol zijn voor de kinderen. Het bestaat uit verschillende 
activiteiten zoals spelletjes, liedjes, hoekenspel, dagritmekaarten, speelwerkborden en 
praatplaten (CITO, 2011). Er zitten verschillende criteria aan een VVE-programma, zo moet het 
a) worden uitgevoerd in een centrum; b) er sprake zijn van een doorgaande leerlijn over 
meerdere voor- en vroegschoolse jaren; c) er een minimaal aanbod zijn van twee dagdelen per 
week; d) er een trainingscomponent in zitten; e) er sprake zijn van een gestructureerde 
didactische aanpak; en f) er middelen in het programma beschikbaar zijn die de intensieve 
begeleiding van kinderen maximaliseert (Meij, Mutsaers & Pennings, 2009). 
                                                             
6 Mama-Café Amsterdam: http://www.mama-cafe.nl/. 
7 Mamacafe Leidsche Rijn - Utrecht: http://mamacafeleidscherijn.nl/. 
8 Mamacafé Amersfoort: http://www.mamacafe.nl/. 
9 Rijksoverheid (2013d). Wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)? Geraadpleegd op 26 november 2013 via 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-
educatie-vve.html. 

http://www.mama-cafe.nl/
http://mamacafeleidscherijn.nl/
http://www.mamacafe.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve.html
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Meij et al. (2009) hebben de effectiviteit van de verschillende VVE-programma’s onderzocht. 
Binnen het onderzoek worden verschillende buitenlandse en Nederlandse onderzoeken naar het 
effect van VVE op een rijtje gezet. De conclusie is dat er nauwelijks betrouwbare en actuele 
uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit van de programma’s. Vooral de kwaliteit 
van de leidster-kind-interactie is van grote invloed op de effectiviteit van het programma, aldus 
Meij et al. (2009). Een ander probleem van de landelijke VVE-programma’s in Nederland, en 
Fryslân, is dat ze niet aansluiten bij de meertalige situatie zoals deze zich in Nederland voordoet 
(Tomke-Wurkgroep, 2011). De programma’s richten zich veel op de taaltekorten, genoemd als 
taalachterstanden, die jonge kinderen in de Nederlandse taal hebben. Er wordt hierbij weinig 
rekening gehouden met de twee- of meertalige situatie waar het kind zich in bevindt en de 
beheersing van de moedertaal die het kind al heeft. Beernink et al. (2006) zeggen hierover het 
volgende:  

“Het spreken van een dialect of andere taal naast de standaardtaal, heeft geen negatieve 
invloed op het leren van Nederlands. Het zijn andere factoren die mogelijk bepalen of een kind 
een taalachterstand oploopt” (p. 35). 

1.2 MEERTALIGHEID 

Om een twee- of meertalige situatie goed te kunnen begrijpen is het belangrijk te definiëren wat 
er onder tweetaligheid en meertaligheid wordt verstaan. Grosjean (2010) geeft een definitie 
voor bilingualism (tweetaligheid), deze is als volgt: “Bilinguals are those who use two or more 
languages (or dialects) in their everyday lives” (p. 4). Grosjean geeft aan dat er echter drie 
belangrijke punten zijn waarmee rekening gehouden moet worden als deze definitie gebruikt 
wordt. Allereerst legt deze definitie de nadruk op het regelmatige gebruik van de talen en niet op 
de vloeiende spreekvaardigheid. Daarnaast gaat het ook uit van dialecten, niet alleen van talen. 
En tot slot gaat het in de definitie over twee of meer talen omdat sommige mensen ook drie, vier 
of meer talen gebruiken, aldus Grosjean. Bij dit laatste punt rijst de vraag waarom er geen 
gebruik gemaakt wordt van de term multilingualism (meertaligheid). Grosjean geeft hiervoor 
twee redenen:  

“Some people are ‘only’ bilingual (they know and use two languages) and it seems odd to use 
the term ‘multilingual’ when describing them. […] The term ‘multilingual’ is used less than 
‘bilingual’ in reference to individuals. There is a long tradition in the field of extending the 
notion of bilingualism to those who use two or more languages on a regular basis” (p. 4). 

Baker (2007) geeft aan dat bilingualism (tweetaligheid) en multilingualism (meertaligheid) 
juist moeilijk te definiëren zijn omdat er eigenlijk geen overeenkomstige algemene begrippen 
voor zijn. “Bilingualism is a simple term that hides a complex phenomenon” (p. xvi). De 
complexiteit komt omdat er verschillende dimensies van taal zijn: “We can examine people’s 
proficiency in two or more languages in their listening (understanding), speaking, reading and 
writing skills” (p. xvii). Het gaat binnen de dimensies zowel om actief als passief gebruik van de 
taal. Tweetaligheid en meertaligheid kunnen volgens Baker daarom beter gezien worden als 
paraplu-termen. Onder de paraplu zitten verschillende bekwaamheidsniveaus van de 
verschillende talen. Verder geeft Baker aan dat het niet alleen gaat om de bekwaamheid in een 
taal, maar ook om het gebruiken van de taal. Iemand kan bekwaam zijn in meerdere talen, maar 
alleen gebruik maken van één taal. Deze persoon laat dan dus niet zien dat hij twee- of meertalig 
is, aldus Baker. 

Ook in Nederland zijn er onderzoekers die twee- of meertaligheid definiëren. Zo weerlegt De 
Bot (2006) verschillende mythes over meertaligheid. Eén van die mythes gaat over de definitie 
van meertaligheid: “Alleen iemand die meer dan één taal volledig beheerst, mag zich meertalig 
noemen” (p. 7). Volgens De Bot is deze definitie te eenvoudig, want het zorgt voor allerlei vragen 
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van wat er nu eigenlijk bedoeld wordt. Wat is bijvoorbeeld één taal of wat is een taal? Dit moet 
eerst verhelderd worden, maar helaas zijn er geen scherpe grenzen voor wat een taal is. De Bot 
geeft aan dat meertaligheid vanuit verschillende aspecten moet worden benaderd, “het gaat om 
taalsystemen, sociale groepen en hun codes en om de zelfdefinitie van sprekers” (p. 7). De enige 
houdbare definitie voor tweetaligheid is volgens De Bot: “Iemand die vindt dat zij meer dan een 
taalsysteem beheerst, is tweetalig” (p. 7), maar dit is maar een ‘zachte’ definitie en voor iedereen 
anders te interpreteren. De Bot concludeert dat “er geen harde definitie van meertaligheid te 
geven is en een zachte definitie op basis van zelfinschatting de voorkeur verdient” (p. 8). 

Kinderen zijn omringt door taal, taal is overal. Jonge kinderen leren de taal meestal op een 
natuurlijke, speelse manier. Het maakt hierbij niet uit of ze één of meerdere talen om zich heen 
hebben. “Kinderen kunnen heel goed van jongs af aan twee talen tegelijk leren, mits beide talen 
kwantitatief en kwalitatief gelijkwaardig aangeboden worden” (Beernink et al., 2006: p. 35). Tot 
zijn derde jaar zal een kind de verschillende talen die hij aangeboden krijgt door elkaar 
gebruiken, maar na verloop van tijd is een kind heel goed in staat om van code te wisselen, aldus 
Beernink et al.. Baker (2007) maakt onderscheid uit vier verschillende strategieën waarin 
kinderen tweetalig kunnen worden opgevoed: 

 Strategie 1: één ouder-één taal, wat betekent dat elke ouder een verschillende taal spreekt 
tegen het kind en dit consequent doet vanaf de geboorte. Het kind kan eventueel nog een 
andere taal leren buiten de deur (bijvoorbeeld in een kindercentrum) en krijgt daarbij de 
mogelijkheid om meertalig te worden; 

 Strategie 2: de ouders spreken één taal met het kind en buiten de deur leert het kind een 
tweede taal aan. Dit gebeurt vaak in situaties waar sprake is van een minderheidstaal; 

 Strategie 3: beide ouders spreken twee talen met het kind, de taal wordt gemixt; en 
 Strategie 4: beide ouders spreken de minderheidstaal tegen het kind totdat het kind wat 

ouder is, dan beginnen de ouders de dominante taal in de omgeving er bij te betrekken. De 
tactiek hierbij is om eerst een sterke fundatie te leggen in de eigen minderheidstaal voordat 
de dominante taal die buiten de deur gesproken wordt te introduceren. 

Zoals hierboven aangegeven hoeft een meertalige opvoeding geen nadelige gevolgen voor de 
taalontwikkeling van een kind te hebben. Er blijken juist veel voordelen te zitten aan het leren 
van meerdere talen op jonge leeftijd, en dat niet alleen op het gebied van de taalontwikkeling. 
Ook tijdens de rest van de onderwijscarrière ervaren meertalige kinderen de positieve effecten 
van hun meertaligheid. Van Hell, De Bot en Krikhaar (2011) noemen verschillende voordelen 
aan het leren van meerdere talen op jonge leeftijd. Deze kinderen kunnen gemakkelijker, sneller 
en beter communiceren met anderen, ze zijn minder bang en beschaamd dan volwassenen om te 
communiceren in een andere taal dan de moedertaal, er is minder sprake van een taalaccent en 
ze zijn beter in grammatica en schrijfvaardigheden ten opzichte van kinderen die een tweede 
taal pas op latere leeftijd leren, aldus Van Hell et al. (2011). Ook zijn tweetalige kinderen 
flexibeler in hun denken omdat ze gewend zijn informatie te verwerken in meerdere talen 
(Bangma & Riemersma, 2011). Tweetalige kinderen zijn daarnaast ook minder gevoelig voor 
irrelevantie informatie waar ze mee te maken hebben in taken, ze zijn beter in staat dit te 
negeren dan eentalige kinderen (Blom, 2012). Daarnaast is het zo dat kinderen die de 
moedertaal goed beheersen, of dit nu Nederlands of een andere taal is, gemakkelijker leren lezen 
en schrijven in een andere taal/talen (Erkelens, 2009). 
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FIGUUR 1: MINDERHEIDSTALEN IN EUROPA 

1.2.1 MEERTALIGHEID IN EUROPA 

Europa bestaat in 2013 uit 47 landen10. Meertaligheid komt dan ook veelvuldig voor in de 21ste 
eeuw in Europa, maar eigenlijk over de hele wereld. In het dagelijks leven komen mensen 
(on)bewust veel verschillende talen tegen. Meer dan 10% van de Europese inwoners spreekt 
een regionale of minderheidstaal. Toch is het niet vanzelfsprekend dat talen allemaal gezien 
worden als gelijke. Hoe een taal gezien wordt hangt vooral af van welke status de taal heeft, 
zowel op sociaal als politiek vlak. Wanneer een taal een hoge status heeft wordt het gezien als 
educatief voordeel, maar wanneer er een lage status aan de taal gegeven wordt, wordt het juist 
gezien als een educatieve handicap (Bangma & Riemersma, 2011). Meijer (2009) geeft aan dat in 
visie van de Europese Commissie meertaligheid gezien wordt als “het vermogen om verschillende 
talen te gebruiken” (p. 186) en “het samenleven van verschillende taalgemeenschappen in 
hetzelfde geografische gebied” (p. 186). 

Het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren/Fryske Akademy 
Leeuwarden heeft een kaart11 gemaakt (zie figuur 1) waarop zichtbaar is gemaakt in welke 
gebieden van Europa er een minderheidstaal gesproken wordt. Hierop komt duidelijk naar 
voren dat er veel verschillende landen zijn waar minderheidstalen gesproken worden, 
Nederland is hierin absoluut geen uitzondering. 

 

 
De Raad van Europa hecht veel belang aan het ontwikkelen van meertalige burgers door 
taalonderwijs. Meertaligheid wordt namelijk gezien als een levenslange verrijking voor de 
inwoners van Europa. Binnen Europa wordt het besef van de taalkundige diversiteit dan ook 
steeds groter en wordt er ingezien dat het noodzakelijk is om meerdere talen te kunnen spreken 
en begrijpen (Bangma & Riemersma, 2011). Het gaat de Raad van Europa niet om de kennis van 
verschillende talen of het naast elkaar bestaan van verschillende talen, maar juist om individuele 
meertaligheid:  

“Individuele meertaligheid gaat uit van een competentie die ieder individu ontwikkelt omdat hij 
steeds meer ervaring krijgt met taal in een culturele context. Zo breidt zich die ervaring uit van 

                                                             
10 Zie voor alle deelnemende landen: www.hub.coe.int.  
11 Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren/Fryske Akademy (2013). Minderheidstalen in Europa. 

Gedownload op 14 november 2013 van http://www.buroinvorm.nl/?pag_id=12192&site_id=129&fid=156161. 

http://www.hub.coe.int/
http://www.buroinvorm.nl/?pag_id=12192&site_id=129&fid=156161
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de thuistaal naar die van de samenleving en naar de talen van andere samenlevingen” (Meijer, 
2009: p. 186).  

Op deze manier wordt er een competentie opgebouwd die het mogelijk maakt om in 
verschillende situaties effectief te communiceren, aldus Meijer (2009). 

De Raad van Europa heeft een aantal doelen wat betreft taalonderwijs waarbij het vooral gaat 
over de promotie van meertaligheid, de talige diversiteit, wederzijds begrip, democratisch 
burgerschap en sociale samenhang (De Jager & Van der Meer, 2007): 

 Taalonderwijs moet zorgen voor de mogelijkheid tot participatie in de samenleving voor iedere 
Europese burger, de condities voor het succesvol deelnemen aan de arbeidsmarkt vergroten en 
zorgen voor sociale integratie en sociale samenhang. 

Daarnaast heeft de Raad van Europa speciale doelen opgesteld wanneer het gaat om regionale 
en minderheidstalen. Deze doelen hoeven niet per se gehaald te worden, het gaat er vooral om 
dat de mogelijkheid gecreëerd moet worden wanneer er vraag is vanuit (een groot aantal, in 
ieder geval voldoende) gezinnen. De doelen zijn als volgt (De Jager & Van der Meer, 2007): 

 Onderwijs in de relevante regionale of minderheidstaal moet beschikbaar zijn. 
 Een substantieel deel van het onderwijs moet plaatsvinden in de relevante regionale of 

minderheidstaal. 
 Binnen het onderwijs moet plaats zijn voor het lesgeven in de relevante regionale of 

minderheidstaal als integraal deel van het curriculum. 

Een ander doel wat nog wordt aangekaart door Bangma en Riemersma (2011) is dat de Raad 
van Europa en de Europese Unie (EU) willen dat alle Europeanen ten minste twee andere talen 
moeten leren spreken naast hun eigen moedertaal. Dit betekent niet dat de twee andere talen 
die geleerd moeten worden uitsluitend grote talen moeten zijn, zoals het Engels, Frans, Duits of 
Spaans, het kunnen ook minderheidstalen zijn. Toch wordt vaak wel de voorkeur uitgegaan naar 
in ieder geval de Engelse taal en wordt het belang van het goed beheersen van de moedertaal, 
wat in sommige gevallen een minderheidstaal kan zijn, aan de kant gezet, aldus Bangma en 
Riemersma (2011). 

Verder is sinds 1 december 2009 het Europese Handvest van kracht. In het Handvest staan de 
fundamentele rechten, vrijheden en beginselen voor alle Europese burgers. Op de website12 van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken staat hierover het volgende: “Het Handvest is juridisch 
bindend voor de instellingen van de EU en voor de lidstaten van de EU wanneer zij het EU-recht ten 
uitvoer brengen.” Dit betekent dat overheden uit de verschillende EU-lidstaten zich moeten 
houden aan de artikelen die zijn opgenomen in dit Handvest. De artikelen die betrekking hebben 
op taal en onderwijs zijn opgenomen onder de Vrijheden (artikel 6 t/m 19). Naar aanleiding 
hiervan is er tussen minister Plasterk en gedeputeerde De Vries van de provincie Fryslân de 
Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTC) gemaakt. Op de website13 van de Provincie 
Fryslân staat hierover het volgende: In de BFTC staan voor 2013-2018 afspraken die de Friese 
taal en cultuur bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur. Samen met de Wet 
gebruik Friese taal is er nu een stevigere verankering gekomen voor de Friese taal en cultuur 
voor de komende jaren (zie verder paragraaf 1.2.3). 

  

                                                             
12 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2013). Handvest van de Grondrechten. Geraadpleegd op 20 december 2013 via 

http://www.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten. 
13 Provincie Fryslân (2014). Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur 2013-2018. Geraadpleegd op 28 januari 2014 via 

http://www.fryslan.nl/3413/Friese-taal/. 

http://www.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten
http://www.fryslan.nl/3413/friese-taal/
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1.2.2 MEERTALIGHEID IN NEDERLAND 

Op de website van de Rijksoverheid staan de volgende statements “Veel leerlingen hebben moeite 
met taal en rekenen14” en “Meer dan 25% van de kinderen heeft een taalachterstand als ze naar de 
basisschool gaan15.” Dat taal- en rekenonderwijs een hoge prioriteit heeft bij de Rijksoverheid 
wordt duidelijk doordat er allerlei speciale richtlijnen, zogenaamde referentieniveaus, opgesteld 
zijn voor het hele onderwijs van basisschool tot het hoger onderwijs (Ministerie van OCW, 
2009). Maar ook voor jongere kinderen die deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie zijn 
er de speciaal ontwikkelde VVE-programma’s. Driessen (2012) geeft aan dat VVE-programma’s 
in principe ontwikkeld worden voor een speciale doelgroep, maar steeds vaker krijgen alle 
kinderen die deelnemen aan onderwijs op voor- en vroegschoolse educatie instellingen 
(kindercentra en kleutergroepen) (on)bewust iets mee van deze programma’s. VVE-
programma’s proberen om de onderwijsachterstanden die bij kinderen kunnen ontstaan, 
vanwege hun achtergrond, voorafgaand aan groep 3 in het primair onderwijs zo klein mogelijk 
te maken. Eén van de dingen die hierbij belangrijk is, is dat kinderen een doorlopende leerlijn 
ervaren vanuit het voorschoolse programma in de kindercentra naar het vroegschoolse 
programma in de basisschool, aldus Driessen (2012).  

Hoewel de mondelinge taalvaardigheid zich op een natuurlijke manier ontwikkelt in de 
voorschoolse periode, zijn er grote verschillen tussen kinderen (Beernink et al., 2006). Er is 
onderzoek (Onderwijsraad, 2010) gedaan naar de etnische herkomst van kinderen en de 
participatie in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland. Autochtone kinderen 
bezoeken vaker kinderdagverblijven dan kinderen met een allochtone afkomst. Kinderen van 
Surinaamse of Antilliaanse afkomst vormen hierop een uitzondering, zij bezoeken vaker een 
kinderdagverblijf ten opzichte van kinderen met een andere etnische afkomst. Verder blijkt dat 
peuterspeelzalen het vaakst worden bezocht door kinderen van Turkse afkomst naast kinderen 
van autochtone afkomst. Daarnaast komt naar voren dat kinderen die een andere moedertaal 
spreken dan het Nederlands minder vaak een kindercentra bezoeken dan kinderen met een 
Nederlandse achtergrond. Kinderen die thuis een andere taal spreken nemen wel vaker deel aan 
de VVE-programma’s, aldus de Onderwijsraad. Uit deze gegevens komt duidelijk naar voren dat 
ook kinderen van niet-Nederlandstalige afkomst gebruik maken van de kindercentra. Beernink 
et al. (2006) geven aan dat allochtone kinderen op het moment dat ze de basisschool 
binnenkomen een taalachterstand hebben van zo’n twee jaar. Voor veel autochtone kinderen is 
dit ongeveer één jaar. En zoals eerder aangegeven zegt de Rijksoverheid (2013b) het volgende 
hierover: “Meer dan 25% van de kinderen heeft een taalachterstand als ze naar de basisschool 
gaan.” 

Nu moet men zich gaan afvragen of het hierbij gaat om een echte taalachterstand of alleen 
een taaltekort in de Nederlandse taal. Blom (2012) zegt hierover het volgende:  

“Tweetalige kinderen kennen in   n taal vaak wat minder woorden dan eentalige kinderen, en 
moeten dan op zoek naar een omschrijving. Kennen ze echter het woord in beide talen, dan kost 
het meer tijd om het juiste woord op te diepen uit hun geheugen. Bij tweetaligen staan namelijk 
steeds beide talen ‘aan’, ook op de momenten waarop zij maar   n taal actief gebruiken.”  

Meijer (2009) geeft aan dat er in Nederland (sinds) lange tijd een Dutch-only-concept 
heerst(e), waarbij de Nederlandse taal centraal wordt gesteld als oplossing voor de problemen 
van kinderen met een andere thuistaal, zowel immigrantentalen als streektalen/dialecten. Dit 
betekent dat er in het onderwijs veel aandacht moet worden besteed aan het leren van de 

                                                             
14 Rijksoverheid (2013c). Taal en rekenen. Geraadpleegd op 27 november 2013 via 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen. 
15 Rijksoverheid (2013b). Leerachterstand. Geraadpleegd op 27 november 2013 via 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerachterstand. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerachterstand
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Nederlandse taal, ongeacht de thuistaal van het kind. Want volgens dit concept “zou het verder 
ontwikkelen van vaardigheden in de thuistaal, […] het leren van het Nederlands zeker niet 
bevorderen” (p. 186-187).  

“Het Dutch-only-concept heeft tot gevolg dat bij anderstalige Nederlanders vooral gekeken 
wordt naar de deficiënties die zij in hun Nederlands hebben. Zo geredeneerd hebben zij een 
taalachterstand met als neveneffect dat er op hun moedertaal neergekeken wordt” (p. 185). 

Een taalachterstand hebben in de Nederlandse taal, wat neerkomt op een taaltekort in deze 
taal, zegt niets over de woordenschat van kinderen in hun eigen moedertaal. In de Nederlandse 
wetgeving en doelstellingen voor het voorschoolse onderwijs wordt helaas niet duidelijk 
aangegeven welke plaats immigrantentalen krijgen. Hetzelfde kan gezegd worden over de 
streektalen die door heel Nederland gesproken worden met alleen de tweede staatstaal, het 
Fries, als uitzondering. 

1.2.3 MEERTALIGHEID IN FRYSLÂN 

Smulders en Engelmoer (2013) hebben een beschrijving gemaakt van de Staat van Fryslân, 
waarin onder andere de inwoners besproken worden. In Fryslân wonen zo’n 647.279 inwoners, 
ongeveer 30% hiervan woont in de vier grootste steden (Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en 
Sneek). In 2011 heeft er een grote taalmeting plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat 
bijna 95% van de inwoners het Fries vrij aardig tot heel goed kan verstaan, waarvan 60% zelfs 
heel goed. Slechts 6% van de inwoners verstaat het Fries met moeite of helemaal niet. Ongeveer 
75% van de inwoners kan vrij aardig tot heel goed Fries spreken, hetzelfde geldt voor het lezen. 

Bij de uitreiking van het Fryske taaltaske (Friese taaltasje) bij de aangifte van de geboorte is 
in 2008/2009 aan nieuwe ouders gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Hierin is 
gevraagd in welke taal het kind zal worden opgevoed. Er blijkt dat van alle kinderen die geboren 
zijn in 2008 en 2009, iets meer dan 25% volledig Fries opgevoed zal worden en iets minder dan 
25% volledig Nederlands zal worden opgevoed. Bijna 50% van de kinderen zal worden 
opgevoed in combinatie van Fries en Nederlands en het overige deel zal in nog een andere 
(streek)taal worden opgevoed. De moedertaal blijkt een belangrijke rol hierin te spelen. Waar 
Fries voor beide ouders de moedertaal is, zal in 50% van de gevallen ook het kind een Friestalige 
opvoeding krijgen. Wanneer één van de ouders het Fries als moedertaal heeft dan zal zo’n 75% 
van de kinderen een combinatie van het Fries en het Nederlands in de opvoeding krijgen, aldus 
Smulders en Engelmoer (2013). 

Doordat de kinderen meertalig worden opgevoed, is het belangrijk om hier ook bij aan te 
sluiten als het gaat om onderwijs. Dit begint al bij de voorschoolse educatie. Kinderen die hun 
eigen moedertaal goed beheersen, of dit nu Fries, Nederlands, een streektaal of immigrantentaal 
is, zullen sneller een andere taal eigen maken. Een goede taalontwikkeling en meertaligheid 
hebben een positieve invloed op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook op 
later schoolsucces (Tomke-Wurkgroep, 2011). Zoals al eerder aangegeven is sinds 2009 het 
Europees Handvest van kracht. Naar aanleiding hiervan is er een bestuursafspraak gemaakt wat 
betreft de Friese taal en cultuur voor 2013-2018 tussen de minister Plasterk van Buitenlandse 
Zaken en mevrouw De Vries, gedeputeerde van de provincie Fryslân. Hierin staat voor de 
meertaligheid in de voorschoolse periode het volgende: Peuterspeelzalen in Fryslân hebben zelf 
de keuzevrijheid ten aanzien van de voertaal. Dit betekent dat waar een peuterspeelzaal Fries als 
voertaal wil, hier de mogelijkheid voor is. Het Rijk gaat er vanuit dat er in Fryslân een 
curriculum dekkend geheel van materiaal in het Fries aanwezig is voor de voorschoolse 
educatie. De Afûk, als taalbevorderingsinstituut, draagt de zorg voor de overdracht, 
ontwikkeling en bevordering van de Friese taal onder andere bij de voorschoolse educatie 
(Plasterk & De Vries, 2013). 
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Er zijn in 2012 in de provincie Fryslân zo’n 115 Friestalige kindercentra. Al deze Friestalige 
kindercentra zijn aangesloten bij het Sintrum Frysktalige Berneopfang (SFBO; Centrum 
Friestalige Kinderopvang) en hebben een SFBO-certificaat behaald (SFBO, 2012). SFBO is in 
1989 opgericht en heeft als doel informatie en begeleiding bieden en toezicht houden op de 
kwaliteit van het taalbeleid en taalpedagogisch handelen binnen de voorschoolse instellingen. 
Kindercentra kunnen een certificaat behalen wanneer ze voldoen aan de criteria voor een goede 
Friestalige voorschoolse instelling, qua beleidsvoering en de uitvoering daarvan. Dit betekent 
dat de centra moeten beschikken over een taalopdracht, een didactisch curriculum, een Friese 
taalomgeving, en een Fries taalbeleid (SFBO, 2012). Op dit moment is er echter sprake van 
krimp in de provincie en verdwijnen er verschillende kindercentra omdat er gewoonweg te 
weinig kinderen zijn. In november 2013 worden er op de website16 van het SFBO in totaal 119 
Friestalig gecertificeerde kindercentra genoemd, hiervan staan 7 instellingen niet geregistreerd 
bij het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (Rijksoverheid, 2013a). 

1.3 BELEIDSDOELEN MEERTALIGHEID EN VVE IN DE PROVINCIE FRYSLÂN 

In opdracht van de Provinciale Staten Fryslân is de onderwijsnota Boppeslach (Provincie 
Fryslân, 2006) uitgevoerd. In deze nota is het integrale taalbeleid van de provincie Fryslân 
uitgewerkt. Twee- of meertaligheid binnen een school hoeft namelijk helemaal niet te zorgen 
voor achterstanden, in tegendeel zelfs. Juist door in te spelen op de taalachtergrond van 
kinderen zal de schoolloopbaan van de kinderen verbeteren. Het centrale uitgangspunt van de 
nota is het verhogen van de onderwijskwaliteit van het Friese onderwijs, mede met behulp van 
een doorlopende leerlijn vanaf de voorschoolse periode tot en met het voortgezet onderwijs. In 
de nota worden onderwijsdoelen genoemd die gehaald moeten zijn in 2015. Eén van deze 
doelen is specifiek gericht op onderwijs aan (meer)talige jonge kinderen: 

 In 2015 heeft de Friese taal en cultuur op meer dan de helft van de (onderwijsinstellingen) in de 
sectoren VVE en PO een substantiële positie in het kader van integraal taalbeleid, voor wat 
curriculuminhoud en onderwijstijd betreft. 

Eén van de gewenste resultaten hieruit is dat in 2015 driekwart van de (meer)talige jonge 
kinderen en (groot)ouders en vrijwel alle leidsters in kindercentra op een systematische wijze 
en in verschillende vormen in contact komt met de Friese taal, zodat daardoor een bijdrage 
wordt geleverd aan de stimulering van deze taal, aldus Provincie Fryslân (2006).  

Daarnaast is de integrale beleidsnota cultuur, taal en onderwijs van de Provincie Fryslân 
Grinzen oer (Provincie Fryslân, 2012) ontwikkeld. Hierin wordt het hele cultuur-, taal- en 
onderwijsbeleid voor 2013 tot 2016 uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de positie van de Friese 
taal in het onderwijs verstevigd wordt en meertaligheid bevorderd wordt. Een belangrijk doel, 
ook al aangegeven als uitgangspunt in Boppeslach, is de volgende: 

 Het realiseren van een doorgaande leerlijn Fries van peuterspeelzaal/kinderopvang tot en met 
academisch onderwijs, in het kader van een meertalig model. 

Eén van de gewenste resultaat hieruit, gericht op (meer)talige jonge kinderen, is dat er 200 
tweetalige peuterspeelzalen en centra voor kinderopvang zijn in 2015. Concrete actieplannen 
die hiervoor genoemd worden zijn het maken van afspraken rondom subsidies waarbij breed 
moet worden ingezet op de gehele keten die nodig is voor het verwezenlijken van kwalitatief 
goed onderwijs in het Fries in alle onderwijssectoren. Dit kan onder andere gerealiseerd worden 

                                                             
16 SFBO-gecertificeerde peuterspeelzalen: http://www.sfbo.nl/nederlands/home_pjutteboartersplakken.php 
SFBO-gecertificeerde kinderopvang: http://www.sfbo.nl/nederlands/home_bernedeiferbliuwen.php. 

http://www.sfbo.nl/nederlands/home_pjutteboartersplakken.php
http://www.sfbo.nl/nederlands/home_bernedeiferbliuwen.php
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door de ontwikkeling van materialen, aldus Provincie Fryslân (2012). Schaerlaekens (2003) 
geeft aan waarom een doorgaande leerlijn belangrijk is:  

“Taal gaat er even snel in als die er weer uitgaat. […] Alleen een tweede taal aan kleuters geven 
en daarna niet meer heeft geen zin. Als je jongere kinderen op school een tweede taal leert, dan 
moet je daar zeker tot hun elfde of twaalfde jaar mee doorgaan. Anders verliezen ze die taal 
heel snel.” 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie in kindercentra en de 
kwaliteit daarvan. In de verschillende gemeenten in Fryslân zijn daarom afspraken gemaakt met 
de provincie Fryslân omtrent de Friese taal, met uitzondering van de gemeenten op de Wadden, 
Het Bildt, Harlingen en de Stellingwerven. In alle andere gemeenten is een taalbeleidsplan 
opgesteld. Als onderdeel hiervan kan er door de gemeenten worden gekozen om voorschoolse 
educatiegroepen te subsidiëren met Fries leermateriaal, zoals “Tomke” en “Sânglêsrige” 
materialen. Een aantal gemeenten gebruikt beide Friese methoden (Dongeradeel, Dantumadeel, 
Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Opsterland, Skarsterlân en Tytsjerksteradiel), 
een aantal gemeenten maakt helemaal geen gebruik van de Friese methoden (Wadden-
gemeenten, Harlingen, Leeuwarden en Smallingerland) en de rest maakt gebruik van de Tomke-
materialen (Provincie Fryslân, 2011). 

De Koördinaasje- en Advysgroep Foarskoalsk (KAG-Foarskoalsk; Coördinatie- en Adviesgroep 
Fries Vroeg- en Voorschoolse Educatie) houdt zich bezig met het ontwikkelen en coördineren 
van uitvoeringsactiviteiten gericht op het stimuleren van meertaligheid bij jonge kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. De KAG-Foarskoalsk heeft in 2012 een voortgangsnotitie gemaakt over 
de onderwijsnota Boppeslach. Er zijn (nieuwe) doelstellingen geformuleerd om de doelen zoals 
gesteld in Boppeslach af te kunnen sluiten (De Boer & Hoekstra, 2012). De provincie Fryslân is 
van mening dat jonge kinderen, hun ouders en leidsters van kindercentra door middel van het 
Tomke-project in aanraking kunnen komen met de Friese taal. Een aanzienlijk deel van de 
doelgroep wordt bereikt met materialen die vanuit het Tomke-project zijn ontwikkeld. Daarom 
is de continuering van het project belangrijk en kan het gezien worden als basisvoorziening in 
het kader van kennismaking met de Friese taal en de stimulering en ontwikkeling hiervan 
(Provincie Fryslân, 2006). Ook de KAG-Foarskoalsk geeft aan dat educatieve materialen zoals 
het Tomke-project of de Sânglêsrige onmisbaar zijn voor de uitvoering van een op twee- of 
meertalige ontwikkeling gericht taalbeleid. Het doel van de KAG-Foarskoalsk is daarom te 
evalueren en achterhalen waar nog behoefte aan is voor aanvullend materiaal en dit waar 
mogelijk toe te voegen aan het Tomke-project. Daarnaast wil de KAG-Foarskoalsk gaan 
inventariseren welke aanvullingen van Fries materiaal nodig zijn binnen het aanbod van 
landelijke VVE-programma’s, aldus De Boer & Hoekstra (2012). 
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HOOFDSTUK 2: SPELEND LEREN 

Voordat er wordt ingegaan op het Tomke-project zal in dit hoofdstuk eerst een algemene 
beschrijving worden gegeven van hoe jonge kinderen op een spelenderwijs nieuwe dingen 
kunnen leren. Daarna zal het volgende hoofdstuk gewijd worden aan hoe het Tomke-project 
vormgegeven wordt in de Friese kindercentra.  

Spelen en leren kunnen gezien worden als de twee natuurlijke componenten uit het leven van 
kinderen (Samuelsson & Carlsson, 2008). Voor jonge kinderen is het daarom belangrijk dat ze de 
kans krijgen om te spelen. In dit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven over het huidige 
leerklimaat waar jonge kinderen mee geconfronteerd worden. Vervolgens wordt er een 
beschrijving gemaakt van hoe een speelklimaat er uit zou kunnen zien, waarbij ook een definitie 
voor spel gegeven wordt en de relatie met het spelenderwijs leren van taal/talen wordt gegeven. 
Er wordt een aparte paragraaf gewijd aan de situatie in de provincie Fryslân waar sommige 
kindercentra een tweetalig beleid handhaven. 

2.1 HET HUIDIGE LEERKLIMAAT 

Goorhuis-Brouwer (2006) heeft een artikel geschreven waarin de vraag Mogen peuters nog 
peuteren en kleuters nog kleuteren? centraal staat. Het volgende komt hierin naar voren: 
Kinderen worden in de huidige maatschappij steeds vaker gezien als producten, dit geldt 
tegenwoordig zelfs voor peuters en kleuters. Jonge kinderen moeten ineens prestaties leveren 
en voldoen aan allerlei normen. Ze worden vanaf diverse kanten in de gaten gehouden, 
gescreend, getoetst en behandeld om op die manier onderwijsachterstanden te voorkomen. De 
overheid controleert vervolgens of de kinderen op de scholen wel voldoen aan de gestelde 
normen. Het doel van het toetsen van jonge kinderen is daarmee tweeledig. In eerste instantie 
wordt duidelijk of een kind extra aandacht nodig heeft om onderwijsachterstanden in te halen, 
aan de andere kant wordt met een toets gekeken of een school wel een goede school is, aldus 
Goorhuis-Brouwer (2006). Scholen denken daardoor dat ze uitsluitend worden beoordeeld op 
meetbare resultaten, zoals scores die gegeven worden door het Centraal Instituut voor 
Toetsontwikkeling (CITO). Er is hierbij een veronderstelling ontstaan dat er maar één manier 
van onderwijzen is waarbij één bepaalde richting van het curriculum moet worden 
vastgehouden om zo te komen tot mooie CITO-scores, iets waar ook de buitenwereld alleen nog 
maar oog voor lijkt te hebben. Deze manier van werken belemmert echter de creativiteit en het 
enthousiasme om het onderwijs op een boeiende manier vorm te geven (Wijnhoven & Wijnen, 
2004). 

Volgens Goorhuis-Brouwer (2006) is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan goed 
geobserveerd worden. Het zou alleen beter zijn dat deze resultaten gebruikt worden voor het op 
de juiste manier aansluiten bij de belevingswereld en de ontwikkeling van de kinderen. Wat er 
nu vooral gebeurd is dat de resultaten worden opgesplitst in delen, zoals een sociaal-emotioneel 
deel, een cognitief deel, een motorisch deel en een deel gericht op taal. Jonge kinderen zitten 
echter in een ontwikkelingsproces dat als totaal gezien moet worden en niet opgedeeld moet 
worden in kleine, losse stukjes. Het peuter- en kleuteronderwijs is daarom ook helemaal niet 
gebaat bij een didactische, op leren gerichte benadering. Goorhuis-Brouwer (2006) pleit ervoor 
dat het veel beter zou zijn wanneer het kind gevolgd wordt in zijn doen en laten en de omgeving 
kansen biedt zodat het kind begeleid kan worden in de spontane ontwikkeling. Hoe kinderen 
zich ontwikkelen heeft ook veel te maken met de rijping van neurologische processen. Door 
middel van een wisselwerking met een stimulerende omgeving ontwikkelen kinderen 
vaardigheden en een eigen persoonlijkheid. In de periode van nul tot zeven jaar worden de 
fundamenten hiervoor gelegd. Deze fundamenten ontstaan spelenderwijs. Het is daarom 
belangrijk dat kinderen in deze leeftijd stimulansen aangeboden krijgen op een speelse manier. 
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2.2 OP NAAR EEN SPEELKLIMAAT 

Jonge kinderen leren niet door een strak programma dat een volwassene (ouders en 
leerkrachten) voor hen opstelt. Jonge kinderen leren volgens een soort eigen ingebouwd 
spelprogramma, aldus Van Parreren (2007). Galema-Koolen (2008) geeft aan dat het 
spelprogramma een eigen intensieve, actieve en spontane vorm van leren is. Kinderen bepalen 
in grote mate zelf wat ze gaan doen, hoe, waarmee en met wie. Deze manier van spelen heeft 
geen precies begin- of eindpunt, maar wordt door het kind zelf bepaald, aldus Galema-Koolen 
(2008). Door te spelen leren kinderen de omgeving te verkennen en het geeft plezier. Verder 
worden door te spelen de sociale, emotionele, cognitieve, morele en communicatieve 
vaardigheden geoefend. Jonge kinderen leren door herhaling, telkens dezelfde dingen doen met 
kleine variaties en kijken wat er dan gebeurt. Ze onderzoeken de effecten van hun handelen op 
de sociale omgeving en daarbij experimenteren ze met hun ‘macht’ op andere kinderen (Singer 
& Kleerekoper, 2009b). Volwassenen kunnen hierbij aansluiten door activiteiten zo te 
organiseren en in te richten dat ze passen bij de belevingswereld van de kinderen. Op die manier 
zullen de kinderen het beste dingen eigen maken (Poland, 2008; Singer & Kleerekoper, 2009a). 

2.2.1 WAT IS SPEL? 

Spel past heel erg goed in de belevingswereld van jonge kinderen. Maar wat wordt er onder het 
begrip ‘spel’ verstaan? In de literatuur zijn veel verschillende definities en kenmerken van spel 
te vinden. Het is eigenlijk onmogelijk om één definitie voor spel te beschrijven omdat er allerlei 
verschillende vormen van spel zijn. Van Oers (2013) werkt vanuit de visie van Lev Vygotskij en 
formuleert het begrip voor (rollen)spel vanuit de Cultuur-Historische Activiteiten Theorie 
(CHAT), waarin spel gezien wordt als mode of activity waaraan volwassenen terecht mogen 
deelnemen om op die manier te zorgen voor verschillende manieren van betekenisvol leren. De 
ontwikkeling van mensen wordt vanuit CHAT gezien als een proces dat gebaseerd is op de 
interacties met anderen en met hulp van culturele tools die gevormd zijn in historische-culturele 
praktijk. Spel is daarmee een uitkomst van een cultureel proces waarin beslissingen gemaakt 
worden vanuit de heersende culturele normen en waarden. Door te spelen maken kinderen de 
vaardigheden die nodig zijn om goed te participeren in de cultuur eigen, aldus Van Oers (2013). 

Vanuit dit idee kunnen een drietal belangrijke componenten van spel geformuleerd worden. 
Allereerst gaat het om de mate van betrokkenheid bij het spel door het kind, verder zijn er altijd 
regels in het spel en speelt de mate van de gevoelde vrijheid door het kind een belangrijke rol. 
Deze drie componenten zijn met elkaar verbonden, maar kunnen ook los van elkaar gezien 
worden. De mate van betrokkenheid en vrijheid hebben veel invloed op de plezierervaring en 
het fantasiegehalte in het spel. Hoe het spel precies vormgegeven wordt hangt af van wat iedere 
samenleving met zijn eigen cultuur wel en niet accepteert. Volwassenen zijn verantwoordelijke 
voor de culturele regels in het spel en bepalen daarmee ook de mate van vrijheid die het kind 
krijgt. Een volwassene neemt daarmee altijd deel aan het spel, ook al is hij niet lijfelijk aanwezig. 
De volwassene maakt immers de keuze, vanuit zijn culturele opzicht, voor het spelmateriaal. Een 
volwassene kan meespelen in het spel, maar mag daarmee nooit het spel verstoren door de 
vrijheid van het kind in te perken door regels op te stellen die niet vanuit het kind zelf worden 
aangedragen. De volwassene kan de activiteit juist verrijken door mee te spelen en de hulp te 
bieden waar het kind om vraagt, door bijvoorbeeld de woorden te geven die het kind zelf nog 
niet kent, aldus Van Oers (2013). 

Ook voor gezelschapspellen zijn deze drie componenten van belang. In eerder werk van Van 
Oers (2010) wordt namelijk aangegeven dat een gespeeld spel expliciete of impliciete regels 
kent, de deelnemers van het spel de vrijheid hebben in het kiezen van handelingen, materialen 



 

  ~ 25 ~ 

en doelen en dat door het spel de betrokkenheid van de deelnemers wordt vergroot. Een 
definitie voor gezelschapspelletjes die hier bij past wordt gegeven door Bakker (2005): 

“Een goed spel is leuk, motiverend, spannend, interactief, heeft duidelijke regels maar biedt de 
spelers ook de mogelijkheid iets te ontdekken, kan door iedere speler gewonnen worden en 
nodigt uit tot interactie tussen de kinderen en het spel, tussen de kinderen onderling maar ook 
tussen de kinderen en de leerkracht” (p. 322). 

2.2.2 LEREN DOOR TE SPELEN 

Om te zorgen voor een goed speelklimaat is het van belang dat het kind betrokken is, vrijheid 
heeft in zijn doen en laten en er (impliciete) regels zijn waar het kind zich aan moet houden. Dit 
betekent dat er een uitdagende omgeving gecreëerd moet worden door volwassenen waarin de 
kinderen kunnen spelen en leren. De voorwaarden waaraan zo’n uitdagende omgeving moet 
voldoen worden gegeven door Van Breugel, De Jager en Wisse (2008). Allereerst moet er 
veiligheid en structuur geboden worden zodat kinderen zich vrij voelen om zelf initiatieven te 
nemen. Daarnaast is het belangrijk dat er activiteiten of materiaal aanwezig is wat de kinderen 
stimuleert in de ontwikkeling. Het aansluiten bij de interesses van de kinderen is hier een 
belangrijke factor, maar wederom ook de mogelijkheid om zelf initiatief te nemen. Aansluitend 
op de tweede voorwaarde is het erg belangrijk dat de omgeving betekenisvol is voor het kind, 
dat wil zeggen dat deze aansluit bij de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, de ervaringen en de 
eigenheid van het kind. Peuters willen enorm veel ervaring opdoen met alles om zich heen. De 
Valck (2006) maakt onderscheid tussen de kleine peuter (2 jaar) en de grote peuter (3 jaar). 
Kleine peuters willen alles uitvinden en ontdekken, alles wat hij tegenkomt probeert hij te 
gebruiken. Er is sprake van een groot voorstellingsvermogen, direct spelmateriaal aanbieden 
kan hieraan afbreuk doen. Ervaringen die bij de kleine peuter horen, zijn: lopen; klimmen; 
bewegen; sjouwen; geborgenheid zoeken; nadoen; gaten vullen; voelen; scheuren; 
slopen/timmeren; bouwen/construeren; kleuren; inventief bezig zijn; sorteren; kijken; 
luisteren; geluid maken; en praten. Grote peuters hebben door herhaling al veel ervaringen 
omgezet in vaardigheden. Spelmateriaal wordt meer een hulpmiddel, het krijgt een 
levensechtere betekenis. Er is veel fantasie en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
levende en levenloze dingen. Ervaringen die bij de grote peuter horen, zijn: nadoen; naspelen in 
het klein; begrenzen; geborgenheid zoeken; construeren; ordenen; tekenen; knutselen; geluid 
maken; kijken en luisteren; en buiten spelen. 

Om goed vorm te kunnen geven aan de leerervaringen kan spelmateriaal helpen. Singer en 
Kleerekoper (2009a) geven een aantal aspecten waarop gelet moet worden wanneer er 
spelmateriaal wordt gekozen: 

 Veiligheid: verschillende kinderen zullen het materiaal veelvuldig gebruiken, het materiaal 
moet ten allen tijde veilig blijven;  

 Zelfvertrouwen en eigenwaarde kunnen groeien wanneer kinderen zelf met het materiaal aan 
de gang mogen, ze moeten er zelf mee kunnen experimenteren;  

 ‘Open’ materiaal kan op meerdere manieren worden ingezet, er is geen vaste 
gebruiksaanwijzing hoe het materiaal gebruikt moet worden;  

 Afwisseling van materiaal zorgt voor nieuwe impulsen en houdt het spel interessant; en  
 Alleen- en samenspel moet mogelijk zijn met het materiaal. 

Daarnaast willen jonge kinderen graag deel uitmaken van het echte leven, het leven van 
volwassenen. Het is daarom belangrijk om jonge kinderen kennis te laten nemen van gewone 
gebruiksvoorwerpen, zoals huishoudelijke artikelen, die in het dagelijks leven worden gebruikt. 
Op die manier wordt het spelen levensechter gemaakt, aldus Singer en Kleerekoper (2009a). 
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2.3 SPELENDERWIJS TAAL LEREN 

Taal wordt door jonge kinderen gemakkelijk opgepakt, het is een natuurlijk proces dat hand in 
hand gaat met het ontdekken van de wereld. Dit geldt voor alle talen en meerdere talen tegelijk, 
zoals ook in H 1.2 al is beschreven. Naarmate kinderen ouder worden en in de puberteit komen, 
wordt het steeds lastiger om een taal aan te leren omdat de hersenstructuren minder flexibel 
geworden zijn. Het is daarom goed om jonge kinderen een ‘taalbad’ te geven (Schaerlaekens, 
2003). De kwaliteit van taalstimulering in de voor- en vroegschoolse periode op de 
peuterspeelzalen hangt af van drie elementen, namelijk: de accenten die in een 
stimuleringsprogramma gelegd worden; de uitdaging in de situaties; en de intensieve interactie 
tussen leidsters en kinderen, maar ook tussen kinderen onderling (Aarssen, Broekhof, Cohen de 
Lara & Hoogbergen, 2001). 

Al voordat kinderen zelf gaan praten is de taalontwikkeling al in volle gang. Als het gehoor 
van baby’s goed is, zijn ze al in staat om vele dingen op te pakken wanneer er door ouders (en 
andere verzorgers) aandacht aan wordt besteed. Klanken en intonatiepatronen worden 
opgepikt en baby’s gaan zelf klanken maken. De woordenschat wordt steeds verder uitgebreid, 
waarbij de passieve woordenschat groter is dan de actieve woordenschat. Naarmate de baby’s 
ouder worden, gaan ze steeds meer woordjes achter elkaar aanzeggen. Peuters gebruiken tussen 
de 50 en 600 woorden, maar kennen er passief veel meer. Kinderen genieten van het gebruiken 
van woorden en klanken. Zo maken ze zelf rijmpjes en onzinwoorden, maar hebben ook veel 
plezier in het luisteren naar rijmpje of verhaaltjes (De Haan, 2009). Van Coillie (2007) beschrijft 
hoe en wanneer kinder- en jeugdboeken werken. Boekjes voor peuters moeten gaan over 
ontdekken. “Bezige, ondernemende peuters of dieren zijn d  helden in hun boekjes” (p. 66). Peuters 
houden nog steeds van aanwijsboeken die helpen om op een speelse manier de woordenschat te 
verrijken. Door flapjes in de prentenboeken toe te voegen wordt de nieuwsgierigheid extra 
geprikkeld. De prenten mogen ook steeds drukker worden, peuters kunnen complexere platen 
steeds beter aan. Het moet wel blijven bij eenvoudige teksten die voor peuters spannend maar 
ook vertrouwd zijn. De gebeurtenissen moeten dichtbij staan, wie dan de hoofdrol heeft maakt 
niet uit. Door herhalingen toe te voegen of prenten te gebruiken waarbij de peuters zelf 
voorspellingen kunnen doen of vragen kunnen stellen, zal het zelfvertrouwen van de peuter 
groeien. Ook bakerrijmen (opzeg- en klankversjes) zijn nog erg in trek, want dit geeft net als 
voorlezen een veilig en warm gevoel, aldus Van Coillie (2007). Daarnaast kunnen leidsters van 
peuterspeelzalen het verhaalbegrip van kinderen stimuleren door het voorlezen van 
prentenboeken. Verhalen waarin spanning, onverwachte gebeurtenissen en komische 
momenten inzitten kunnen kinderen stimuleren om er van alles over te vragen en te zeggen. 
Maar ook het stellen van vragen door de leidster over het verhaal zorgt er voor dat kinderen 
actief de taal gaan gebruiken. Vragen moeten gericht zijn op het denken van de kinderen 
(Waarom denk je dat hij dat doet?), omdat op die manier zowel de taal- als denkontwikkeling 
gestimuleerd wordt. (Prenten)boeken zijn dus een krachtig hulpmiddel om taal te stimuleren 
(Aarssen, Broekhof, Cohen de Lara & Hoogbergen, 2001). 

Voor het leren van een vreemde taal/talen geeft Fikkert (2003) aan dat het niet helpt om 
kinderen voor de televisie te zetten waarbij ze kijken en luisteren naar een programma in een 
andere taal:  

“Taal is in eerste instantie een communicatiemiddel tussen mensen. Televisie is zo passief, zo 
weinig communicatief. […] Echt communiceren met kinderen, waarbij ze gestimuleerd worden 
om ook zelf taal te gebruiken, is vele malen effectiever.”  

Schaerlaekens (2003) is het hier niet helemaal mee eens, Schaerlaekens (2003) vindt dat de 
televisie als taalleerhulpmiddel niet moet worden onderschat. Kinderen pikken via de televisie 
veel meer op van een vreemde taal dan gedacht wordt. Toch benadrukt Schaerlaekens (2003) 
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dat er een verschil zit in taalperceptie, het luisteren en verstaan of begrijpen, en de 
taalproductie, het zelf spreken van de taal. 

Het spelen van spelletjes met kinderen heeft ook invloed op de ontwikkeling van taal. Tijdens 
spel is er sprake van interactie tussen kinderen onderling en/of met de leidsters. Stimulerende 
gesprekken die hieruit voortkomen, maar ook die voortkomen uit het oplossen van vragen, 
vergroten het taalbegrip bij kinderen. De inzet van het kind bij zo’n gesprek hangt af van hoe 
uitdagend de situatie is: hoe groter de uitdaging, hoe groter de kans op een actieve bijdrage van 
het kind. In spel vinden kinderen het bijvoorbeeld spannend en uitdagend om hun fantasie uit te 
leven. Hier komt, als kinderen geprikkeld worden te praten over wat er in hun hoofd omgaat, 
veel actieve taal aan te pas en is dus een perfecte kans om de taal- en denkontwikkeling te 
stimuleren(Aarssen, Broekhof, Cohen de Lara & Hoogbergen, 2001). Het gaat hierbij niet alleen 
om varianten van rollenspel (poppenkast, toneel etc.), ook in andere situaties kan spel zich 
voordoen (vb. in verschillende speelhoeken) en tot het gebruiken van taal leiden.  

2.3.1 SPELEND FRIES LEREN 

In de provincie Fryslân is de situatie in kindercentra anders dan op veel andere plaatsen in 
Nederland. In het vorige hoofdstuk zijn de beleidsdoelen die geldig zijn voor de voorschoolse 
educatie aan bod gekomen. In de onderwijsnota ‘Boppeslach’ staat onder andere dat de Friese 
taal en cultuur in 2015 op meer dan de helft van de onderwijsinstellingen in de sectoren VVE en 
PO een substantiële positie moet hebben. In de integrale, provinciale beleidsnota ‘Grinzen oer’ 
wordt de doelstelling van 200 kindercentra met een Fries of tweetalig beleid gegeven in 2015. 
De provincie Fryslân is van mening dat het contact met de Friese taal een bijdrage levert aan de 
taalstimulering bij (meer)talige jonge kinderen in deze taal. Door de ontwikkeling van 
materialen voor deze doelgroep kan dat gerealiseerd worden. Omdat de gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit in de voorschoolse educatie zijn er in de verschillende 
gemeenten in Fryslân afspraken gemaakt omtrent de Friese taal in en de implementatie van een 
Fries of tweetalig beleid in de voorschoolse instellingen. 

De provincie Fryslân is van mening dat jonge kinderen, hun ouders en leidsters van 
kindercentra door middel van het Tomke-project in aanraking kunnen komen met de Friese taal. 
Ook de KAG-Foarskoalsk geeft aan dat educatieve materialen zoals het Tomke-project 
onmisbaar zijn voor de uitvoering van een op twee- of meertalige ontwikkeling gericht 
taalbeleid. Hoekstra en Palstra (2012) beschrijven dat “voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes 
en aandacht voor de dagelijkse zaken zijn belangrijk voor het leggen van een goede taalbasis. Dat 
geldt voor alle talen, dus ook voor het Frysk” (p. 4). Het Tomke-project voorziet in het creëren van 
een Friese taalomgeving, aldus Hoekstra en Palstra (2012). 
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HOOFDSTUK 3: TOMKE-PROJECT 

“Tomke” is in de afgelopen jaren gegroeid tot een groot fenomeen in de provincie Fryslân. Er zijn 
verschillende organisaties die meewerken aan het Tomke-project. In de Tomke-formule 
(Tomke-Wurkgroep, 2011) wordt een beschrijving gegeven van het project en de doelstellingen 
achter Tomke. In dit hoofdstuk wordt het Tomke-project beschreven; aan de hand van wie het 
identificatiefiguurtje Tomke is, wat de doelstellingen zijn en welke materialen en activiteiten er 
binnen het project worden vormgegeven voor kinderen en leidsters op kindercentra. Ook voor 
ouders zijn er materialen en activiteiten vanuit het Tomke-poject beschikbaar, maar omdat de 
nadruk van dit onderzoek op de voorschoolse instellingen in Fryslân ligt zullen de 
mogelijkheden voor ouders achterwege gelaten worden. 

3.1 WIE IS TOMKE? 

Het Tomke-project is een Fries voorlees- en taalstimuleringsproject waarin 
de peuter “Tomke” (zie figuur 2) centraal staat. Alle materialen en verhalen 
zijn gebaseerd op het driejarige jongetje Tomke die, samen met zijn hondje 
Romke, Kornelia de Kangaroe (met haar boekenbuidel) en het buurmeisje 
YanaYu, allerlei avonturen beleeft. De verhalen van Tomke staan dichtbij het 
dagelijks leven van jonge kinderen, ze kunnen zichzelf herkennen in de 
avonturen (Ter Schuur-Hoekstra, 2013). 

Het Tomke-project is in 1996 opgericht en richt zich op kinderen van 2 
tot en met 4 jaar en hun opvoeders. Op dat moment was er maar weinig 
(les)materiaal in het Fries voor peuters, terwijl er wel behoefte was aan 
bruikbaar, leuk en leerzaam materiaal, aldus Ter Schuur-Hoekstra (2013). 

Het project informeert ouders en peuterleidsters over het gebruiken van taal in omgang met 
(meer)talige jonge kinderen. Een goede taalbasis kan pas worden gelegd wanneer er aandacht 
wordt geschonken aan de taal, door bijvoorbeeld (voor)lezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en 
aandacht voor dingen uit het dagelijks leven. Dit geldt niet alleen voor de Friese taal, maar voor 
alle talen. Hieruit vloeit voort dat kinderen die hun eigen moedertaal goed beheersen, sneller 
een andere taal eigen maken. Een goede taalontwikkeling en meertaligheid hebben een positieve 
invloed op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook op later schoolsucces 
(Tomke-Wurkgroep, 2011). De voordelen voor de taalontwikkeling zijn in de vorige hoofstukken 
al beschreven. 

De verhaaltjes en opzegversjes worden bedacht door Geartsje Douma, Riemkje Pitstra, Auck 
Peanstra en Ilona de Vries. De tekeningen zijn van Luuk Klazenga. Er zijn verschillende 
organisaties die meewerken aan het Tomke-project, maar de uiteindelijke coördinatie ligt bij de 
Afûk en Bibliotheekservice Fryslân. Hieronder worden de verschillende organisaties en 
werkgroepen die een rol hebben in het Tomke-project kort beschreven zoals te vinden in het 
Tomke jaarverslag 2012 (Hoekstra & Palstra, 2012): 

 Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân (PLF) is een overkoepelend orgaan in de provincie 
Fryslân. De kerntaak van het PLF is het coördineren van projecten voor taal- en 
leesbevordering. Het PLF wil zich inzetten voor een meertalig leesklimaat in de gehele 
provincie Fryslân en dient daarbij als aanspreekpunt voor subsidieverleners, politiek en 
beleidsmakers. Vanuit het PLF worden subsidieaanvragen ingediend en de voortgang van 
het Tomke-project bewaakt. Organisaties die zitting hebben in het platform zijn: Tresoar, 
Bibliotheekservice Fryslân, Cedin, Afûk, It Fryske Boek, Partoer CMO, de Fryske Akademy, 
Omrop Fryslân en Stichting Lezen.; 

FIGUUR 2: TOMKE 
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 De Afûk heeft als missie de Friese taal en cultuur dicht bij de mensen te brengen. De Afûk is 
in de eerste plaats een boekhandel, met boeken (in het Fries) over de Friese taal en cultuur, 
en cursusinstituut voor het leren van de Friese taal op verschillende niveaus. Daarnaast 
investeert de Afûk in het geven van voorlichtingen en promoties van de Friese taal, met 
onder andere projecten als Tomke, Heit&Mem en Praat-mar-Frysk. De Afûk zet hiervoor 
verschillende middelen in zoals het ontwikkelen en beschikbaar stellen van Friestalig 
materiaal. Binnen het Tomke-project zorgt de Afûk met name voor het ontwikkelen en 
produceren van de materialen en het onderhouden van de contacten met de doelgroepen en 
organisaties; 

 Bibliotheekservice Fryslân (BSF) ondersteunt als provinciale serviceorganisatie de Friese 
bibliotheken bij het uitvoeren van hun werk. De BSF voert een actief beleid om het lezen in 
het Fries te bevorderen. Binnen het Tomke-project heeft het BSF met name een 
coördinerende rol. Ook zit het financiële onderdeel van het Tomke-project bij BSF. Verder 
worden de Tomke-activiteiten voor de bibliotheken door het BSF opgezet en gecoördineerd 
en verzorgt BSF het vervoer van de diverse Tomke-boekjes naar de bibliotheken; 

 De Samenwerkende bibliotheken in Fryslân (Fries Bibliotheken Netwerk; FBN) bestaat 
in 2013 uit zes bibliotheekorganisaties 17 . Vanuit deze organisaties worden de 
bibliotheekfilialen, mediatheken en lytse bybs aangestuurd. Binnen het Tomke-project speelt 
het FBN met name een rol in de distributie van Tomke-materialen en het verschaffen van 
informatie over meertalig opvoeden; 

 CEDIN/Taalsintrum Frysk is een onderwijsbegeleidingsdienst die zich bezig houdt met 
meertalig taalbeleid in de doorgaande lijn voorschools, primair en voortgezet onderwijs in 
Fryslân en streeft daarbij naar een gelijkwaardige positie van de Friese taal. Binnen het 
Tomke-project denkt CEDIN onder andere mee over de educatieve aspecten van het gehele 
Tomke-gebeuren; 

 Stichting Partoer CMO Fryslân werkt samen met maatschappelijke organisaties en 
overheden aan een leefbare en veilige Friese samenleving. Binnen het Tomke-project 
verzorgde Partoer CMO de voorbereidingen en uitvoering van het jaarlijkse Tomke-
symposium, wat gericht was op kennisoverdracht naar leidsters en andere professionals. Nu 
levert Partoer CMO een bijdrage aan de Tomke-inspiratieavonden; 

 Sintrum Frystalige Berne-Opvang (SFBO) is het informatie-, kennis-, en steunpunt op het 
gebied van meertaligheid en taalstimulering in de voorschoolse periode. Het SFBO wordt 
door de Provincie Fryslân in de gelegenheid gesteld om kindercentra te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een Fries- of tweetalig taalbeleid. Het SFBO zorgt er binnen het Tomke-
project voor dat de ontwikkelde materialen goed aansluiten bij de behoeften van de 
pedagogisch medewerkers; 

 Omrop Fryslân verzorgt als regionale televisie, radio en omroep voor nieuws en informatie 
uit en over Fryslân. Binnen het Tomke-project zorgt Omrop Fryslân voor het ontwikkelen en 
uitzenden van Tomke-afleveringen op de televisie; 

 GGD draagt onder andere de zorg voor consultatiebureaus, ze zijn er voor moeder en kind. 
Binnen het Tomke-project spelen zij een rol in het bereiken van jonge ouders middels 
distributie van het Tomke-themaboekje; en 

 It Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse steunt de Friese taal en cultuur. In 
samenwerking met de Tomke-Wurkgroep willen ze het (voor)lezen een stimulans geven. It 
Selskip zorgt ervoor dat voorlezers en kindercentra met elkaar in contact komen. Daarnaast 
organiseert It Selskip de Fryske Foarlêswike (Friese Voorleesweek) waarbij zij de organisatie 
rondom het voorlezen in handen hebben, het Tomke-project is hier een onderdeel van. 

  

                                                             
17 Zie voor de deelnemende bibliotheekorganisaties op http://www.ontdekdebieb.nl/. 

http://www.ontdekdebieb.nl/
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3.1.1 DOELSTELLING TOMKE-PROJECT 

In de Tomke-formule (Tomke-Wurkgroep, 2011) wordt een duidelijke beschrijving gegeven van 
wat het doel van het project is:  

“Het Tomke-project heeft als doel de Friestalige leescultuur die kinderen in de voor- en 
vroegschoolse leeftijd omgeeft te bevorderen om uiteindelijk de taalontwikkeling en het 
leesgedrag van de kinderen te stimuleren, in zowel het Frysk als het Nederlands” (p. 4).  

Maar in Fryslân wordt meer dan alleen Fries en Nederlands gesproken. Op veel plekken in de 
provincie worden plaatselijke streektalen gesproken, denk hierbij aan het StadFries, 
Stellingwerfs en het Bildts, waarbij het Tomke-project ook ingezet wordt als voorbeeldproject en 
voor ontwikkeling van materialen in deze andere ‘minderheidstreektalen’, aldus de Tomke-
Wurkgroep (2011). 

In de Tomke-formule (Tomke-Wurkgroep, 2011) worden algemene en specifieke doelen 
genoemd. Algemene doelen die uit het Tomke-project voortkomen zijn: 

 Het verbeteren van de Friestalige materiële leesomgeving zowel bij de kinderen thuis als bij 
de instellingen die werken met jonge kinderen en hun ouders (kindercentra, bibliotheken en 
consultatiebureaus);  

 Opvoeders bewust maken van het belang van (voor)lezen in de Friese taal; c) de kwaliteit van 
de talige interacties in het Fries tussen opvoeder en kind verbeteren; en d) het 
voorleesgedrag van de opvoeders verbeteren door het leren van voorleesroutines. Specifieke 
doelen voor de instellingen die voortvloeien uit het Tomke-project zijn het a) informeren 
over de voordelen van meertaligheid en het omgaan met de meertaligheid; b) stimuleren om 
het Fries te integreren in het aanbod van activiteiten en materialen binnen de VVE-
programma’s op kindercentra; en  

 Stimuleren om het Fries in het taalbeleidsplan van het kindercentrum op te nemen.  

Daarnaast worden er ook nog een aantal specifieke doelen genoemd die zowel voor ouders 
als instellingen zijn, zoals het stimuleren om aantrekkelijk en educatief multimediale 
toepassingen te gebruiken en het stimuleren om een positieve houding ten opzichte van de 
Friese taal uit te dragen. Tot slot wordt er ook nog een specifiek doel voor ouders genoemd, 
namelijk het stimuleren om samen met hun peuter gebruik te maken van de bibliotheek, aldus 
de Tomke-Wurkgroep (2011). 

3.1.2 AANSLUITEN BIJ LANDELIJKE VVE-PROGRAMMA’S 

Het Tomke-project streeft er naar om met de Tomke-materialen een aanvulling te bieden op de 
landelijke VVE-programma’s. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om meertaligheid 
optimaal te stimuleren binnen de gecertificeerde meertalige kindercentra. De uitgangspunten 
die het Tomke-project heeft sluiten aan bij de uitgangspunten over het belang van voorlees- en 
taalstimulering in de moedertaal van VVE-programma’s zoals Piramide, Kaleidoscoop, Uk&Puk en 
Puk&Ko. Zo zijn bijvoorbeeld de Tomke-materialen en activiteiten door onderwijskundigen en 
schrijfsters van peuterverhalen opgezet en sluit het project nauw aan bij de belevingswereld van 
peuters. De thema’s in het project zijn bewust gekozen en sluiten aan bij de landelijke VVE-
programma’s die gebruikt worden binnen de kindercentra (Tomke-Wurkgroep, 2011). 

Op dit moment wordt het Tomke-project ingezet in een groot aantal gemeenten ter 
stimulering van de Friese taalontwikkeling en de meertaligheid bij jonge kinderen om op die 
manier taalachterstanden te voorkomen. Landelijke VVE-programma’s sluiten namelijk niet aan 
bij de meertalige situatie zoals in Fryslân. Binnen deze programma’s wordt geen aandacht 
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besteed aan hoe er met het Fries moet worden omgegaan en ook is er geen Fries materiaal 
beschikbaar. Peuterleidsters weten daarom vaak niet hoe ze het Friestalige aanbod kunnen 
integreren binnen het bestaande aanbod. Het Tomke-project voorziet peuterleidsters van 
materiaal en aansluitingsmogelijkheden om op die manier een optimaal aanbod voor de peuters 
te creëren (Tomke-Wurkgroep, 2011). 

3.2 TOMKE ACTIVITEITEN EN MATERIALEN 

Over het algemeen hebben kindercentra maar weinig middelen om een Friese taalomgeving te 
creëren. Een van de belangrijkste opdrachten voor het Tomke-project is daarom het 
ontwikkelen en aanbieden van Friestalig materiaal dat in een tweetalige voor- en vroegschoolse 
omgeving gebruikt kan worden. Door de jaren heen zijn er veel verschillende materialen 
gemaakt die gaan over het identificatiefiguurtje Tomke. Er worden niet alleen materialen en 
activiteiten ontwikkeld die alleen voor jonge kinderen bedoeld zijn, ook ouders en leidsters 
worden op allerhande manieren geïnformeerd over hoe Tomke het beste ingezet kan worden. 
Het Tomke-aanbod is verspreid over het gehele jaar om op die manier goed aan te kunnen 
sluiten bij de actualiteit en landelijke activiteiten rondom taalontwikkeling (Nationale 
Voorleesdagen, Kinderboekenweek etc.). 

3.2.1 MATERIALEN VOOR KINDEREN 

Door de jaren heen zijn er verschillende materialen ontwikkeld voor het Tomke-project. Een 
overzichtslijst is te vinden in bijlage 1. Hieronder volgt een uitleg bij de materialen. 

Boekjes 

 
 
 
 
 
 

Het Tomke-project heeft verschillende formaten boekjes uitgegeven. Elk 
jaar wordt er een nieuw Tomke-temaboekje (Tomke-themaboekje, zie 
voorbeeld figuur 3) uitgegeven. De thema’s van het Tomke-project 
sluiten nauw aan bij de belevingswereld van peuters. Tijdens de Fryske 
Foarlêswike worden de Tomke-temaboekjes uitgedeeld aan kinderen. 
Deze themaboekjes bevatten meer dan alleen verhaaltjes met talrijke 
illustraties. In de themaboekjes zijn ook kijkplaten, opzegversjes, liedjes, 
spelletjes en kleurplaten te vinden. 
 

Sinds een aantal jaren wordt er voor de Nationale Voorleesweken 
speciaal voor de bibliotheken een boekje ontwikkeld waarin een 
verhaaltje, een spelletje en opzegversje staat. Deze Tomke-útdielboekjes 
(Tomke-uitdeelboekjes, zie voorbeeld figuur 4) krijgen de peuters in 
deze weken mee naar huis wanneer ze een bezoekje brengen aan de 
bibliotheek. De útdielboekjes sluiten aan bij het jaarlijkse Tomke-thema. 

 
Bovenstaande boekjes worden gratis uitgedeeld en zijn daarom 

gemaakt met een ‘slappe kaft’. Naast deze boekjes worden er ook 
Tomke-rigeboekjes (Tomke-reeksboekjes, zie voorbeeld figuur 5) 
gemaakt met een harde kaft. In deze boekjes staat één verhaal over 
Tomke. De boekjes zijn los verkrijgbaar bij de Afûk-winkel en via de 
Afûk-webwinkel. Verder zijn er ook grotere verhalenboeken over 
Tomke te verkrijgen waarin meerdere verhalen staan en liedjes en 
opzegversjes kunnen voorkomen. 

 
  

FIGUUR 3: TEMABOEKJE 

FIGUUR 4: ÚTDIELBOEKJE 

FIGUUR 5: RIGEBOEKJE 
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FIGUUR 7: FERTELKOFFER 

FIGUUR 6: TOMKE-WEBSITE 

FIGUUR 8: TOMKE-PUZZEL 

Digitale materialen 

 

 
Op internet en in de social media is Tomke ook actief. De Tomke-website18 bestaat uit drie 
onderdelen (zie figuur 6), waaronder een deel volledig gericht op jonge kinderen. Op de website 
kunnen de kinderen verschillende activiteiten doen, zoals spelletjes (mermory, puzzelen, 
muziek, zoekplaatjes, waar hoort het bij), kijken naar verhaaltjes, zelf boekjes lezen, boekjes als 
filmpje kijken, kleurplaten maken en kleurplaten uitprinten.  

Ook voor de Ipad is een speciale Tomke-app ontwikkeld. Hierop staan Tomke-boekjes op rijm 
met bewegende beelden waar kinderen naar kunnen kijken en luisteren. Na elk voorgelezen 
verhaaltje kunnen de kinderen een spelletje spelen. Deze Tomke-app wordt nog verder 
doorontwikkeld de komende jaren. 

Op de televisie worden bij Omrop Fryslân speciaal gemaakte Tomke-verhalen uitgezonden. 
De nieuwe afleveringen starten tijdens de Fryske Foarlêswike (in juni) en worden de hele maand 
juni uitgezonden. Daarnaast worden de rest van het jaar herhalingen uitgezonden. De 
afleveringen zijn gebaseerd op het Tomke-jaarthema. De afleveringen zijn ook verkrijgbaar op 
dvd. Daarnaast is er elk weekend bij Omrop Fryslân een speciaal programma te bekijken voor 
peuters compleet in het teken van Tomke: Tomke-tiid (Tomke-tijd). 

Vertelkoffer 

 

In 2008 is de Tomke-fertelkoffer (Tomke-vertelkoffer, zie figuur 7) 
voor het eerst aangeboden aan peuterspeelzalen, in de jaren daarna 
worden steeds nieuwe materialen gemaakt om de koffer opnieuw aan 
te vullen. In de koffer zitten verschillende materialen, zoals een 
handleiding voor de leidsters (o.a. met verhalen, (opzeg)versjes, 
kleurplaten, knutselideeën en themasuggesties), een Tomke-boekje, 
hand- of vingerpoppetjes, spelletjes, dagritmekaarten, praatplaten en 
een dvd. 

Spelletjes 
De spelletjes worden onder andere aangeleverd in de Tomke-fertelkoffer, 
maar er zijn ook losse spelletjes verkrijgbaar. Er is een Tomke-mermory, 
-domino, en –lotto ontwikkeld. Daarnaast is er ook een Tomke 4-in-1-
puzzel(zie figuur 8) verkrijgbaar. 

 

Knuffels, hand- en vingerpoppen 
De handpop Tomke is in de eerste vertelkoffer geleverd, maar is ook los verkrijgbaar. De 
handpop is gemaakt van zacht materiaal, 30 centimeter hoog en uitwasbaar. Daarnaast zijn er 
vier vingerpoppetjes in de tweede vertelkoffer geleverd, deze zijn als set van vier ook los 
verkrijgbaar. Met de vingerpoppetjes van Tomke, Romke, Kornelia en YanaYu kunnen eigen 

                                                             
18 Voor meer informatie over de Tomke-website: www.tomke.nl. 

http://www.tomke.nl/
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FIGUUR 9: MEI TOMKE OP ‘E FOTO 
HEIT&MEMBEURS 2013 

Tomke-avonturen bedacht en nagespeeld worden. Verder is Romke als knuffelbeest verkrijgbaar 
in verschillende formaten. In de toekomst zal ook Tomke als knuffel/pop verkrijgbaar zijn. 

3.2.2 ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Bibliotheken 
De Friese bibliotheken zijn nauw betrokken bij het Tomke-project. In vrijwel iedere Friese 
bibliotheek heeft Tomke ondertussen een eigen plekje gekregen tussen het grootschalige en 
landelijke Nederlandse aanbod. Tijdens de landelijke Kinderboekenweek wordt er aan Tomke 
aandacht geschonken. Eerder organiseerden bibliotheken ook het Fertel & Foarlês Festival 
(Vertel & Voorlees Festival), het festival is er niet meer maar de activiteiten die voor het festival 
georganiseerd werden wel. De activiteiten vinden nu plaats tijdens de Nationale Voorleesweken. 
In de bibliotheek wordt op dat moment bijvoorbeeld voorgelezen uit Tomke-boekjes en krijgen 
de kinderen een Tomke-útdielboekje mee naar huis. 

Een andere activiteit is ‘mei Tomke op ‘e foto’ (met Tomke op de 
foto, zie figuur 9). Hiervoor worden levensgrote Tomke-
kostuums met een hoog aaibaarheidsgehalte gebruikt. Er zijn 
acht van deze pakken gemaakt, iedere Friese bibliotheekcentrale 
(zeven in totaal) beschikt over een pak. Ook de Afûk is in het 
bezit van een Tomke-pak. Verschillende activiteiten kunnen met 
het pak gedaan worden, zoals het benoemen van de 
verschillende lichaamsdelen, bewegingsactiviteiten, op schoot 
zitten (en dan op de foto) en dansen en zingen (Afûk, 2013). 

 

Fryske Foarlêswike 
In de eerste week van juni is er de Fryske Foarlêswike die, zoals al eerder aangegeven, 
georganiseerd wordt door It Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse (Het Gezelschap voor 
Friese Taal en Geschriften) en de Tomke-Wurkgroep. Voor de Fryske Foarlêswike worden zo’n 
30.000 Tomke-themaboekjes gedrukt. Deze worden vervolgens gratis uitgedeeld en voorgelezen 
in kindercentra en bibliotheken. Ook bij consultatiebureaus zijn de boekjes gratis te krijgen.  

Het doel van de Fryske Foarlêswike is om het actief gebruik van de Friese taal te bevorderen 
en het (voor)lezen in de Friese taal te stimuleren. Niet alleen de Friese taal wordt tijdens de 
Fryske Foarlêswike onder de aandacht gebracht. In de gemeente Oost- en Weststellingwerf 
wordt voorgelezen uit Tomke-themaboekjes in het Stellingwerfs en in de gemeente het Bildt 
wordt voorgelezen in het Bildts (Frieswijk, 2013). 

Tomke-ochtend en vertelvoorstelling 
Tijdens de Tomke-ochtend is er een voorlichting voor leidsters en ouders over taalaanbod en 
meertaligheid. Dit is vooral bedoeld om een laagdrempelige voorlichting te geven aan ouders, 
leidsters en kinderen over meertaligheid. Ook wordt er tijdens deze ochtend een speciale 
vertelvoorstelling van zo’n 30 minuten gegeven voor peuters, hun ouders en leidsters. De 
voorstelling sluit aan bij het jaarlijkse thema en Tomke speelt natuurlijk een hoofdrol. 

3.2.3 MATERIALEN EN ACTIVITEITEN VOOR LEIDSTERS 

Handleiding en lesbrieven bij de Tomke-materialen 
Voor de leidsters is bij de Tomke-fertelkoffer een speciale handleiding gemaakt waarin o.a. 
verhalen, (opzeg)versjes, kleurplaten, knutselideeën en themasuggesties worden beschreven. 
Ook zijn er lesbrieven gemaakt, niet alleen voor de Tomke-boekjes maar ook voor andere 
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Friestalige voorleesboeken. De lesbrieven worden verstrekt tijdens de Tomke-ochtend, maar 
zijn ook de vinden op de Tomke-website. 
 
Nieuwsbrieven 
Professionals van kindercentra, maar ook jeugdconsulenten van de bibliotheek ontvangen drie 
keer per jaar (januari, mei, september), digitaal en per post, een nieuwsbrief met daarin allerlei 
informatie over activiteiten, nieuwe materialen en andere zaken met betrekking tot Tomke en 
voor- en vroegschoolse educatie onderwerpen. 

Van symposium naar inspiratieavond 
Een aantal jaren werd er een speciaal Tomke-symposium georganiseerd voor peuterleidsters 
van verschillende kindercentra en andere professionele belangstellenden. Het thema van het 
symposium sloot aan bij het Tomke-themaboekje van dat jaar. Tijdens dit symposium konden 
professionals door middel van deelname aan workshops (bij)geschoold worden, ervaringen 
uitwisselen, materialen bekijken en beoordelen en kon er inspiratie en nieuwe inzichten 
opgedaan worden. Het symposium is nu veranderd in een ynspiraasjejûn (inspiratieavond). Deze 
avonden worden georganiseerd om de professionals een nieuwe prikkel en stimulans te geven 
in hun activiteitenaanbod gericht op het (meer)talige jonge kind. Dit wordt vormgegeven door 
middel van workshops en een voorleesplein waar o.a. de boekjes van Tomke gepresenteerd 
worden. 

Tomke-ochtenden 
Tijdens de Tomke-ochtend is er een voorlichting voor leidsters en ouders over taalaanbod en 
meertaligheid. Dit is vooral bedoeld om een laagdrempelige voorlichting te geven aan ouders, 
leidsters en kinderen over meertaligheid. Ook wordt er tijdens deze ochtend een speciale 
vertelvoorstelling gegeven voor peuters, hun ouders en leidsters. De voorstelling sluit aan bij het 
jaarlijkse thema en Tomke speelt natuurlijk een hoofdrol. 

Praatplaten 
Tomke heeft een plek gekregen binnen de Sânglêsrige. In totaal zijn er nu 15 praatplaten 
ontwikkeld die perfect aansluiten bij de thema’s van de Sânglêsrige. De thema’s zijn: Hjerst, 
Desimber (Sinteklaas en krysttiid (Sinterklaas en kerstmis)), Klean, Maitiid, Lichem, Dat is sûn, 
Feest, Groeie, Wetter, Yn en om hûs, Nei skoalle, Ferkear, De winkel en Keunst (kunst). De 
praatplaten zijn in drie sets verkrijgbaar bij de Afûk. 

Daarnaast is er in 2013 een set van vijf vertelplaten gemaakt die past bij het verhaal muzyk 
meitsje (muziek maken) uit het Tomke-themaboekje wat in keunst! (wat een kunst!) uit 2013. De 
vertelplaten zijn door de voorlezer tijdens de Fryske Foarlêswike 2013 gebruikt en daarna 
achtergelaten op het kindercentrum zodat ze daar te gebruiken zijn.  

Digitale wereld 
Zoals eerder aangegeven bestaat de Tomke-website uit drie onderdelen, een van die delen is 
speciaal gericht op kindercentra. Daarnaast is Tomke ook actief op de social media: de 
Facebookpagina19 is tot nu toe (jan. 2014) al 726 keer geliked. 

Op de Tomke-website zijn niet alleen dingen te doen voor kinderen. Ouders en leidsters 
kunnen er informatie vinden over het Tomke-project, meertaligheid, de taal- en leesbevordering, 
lessuggesties bij de materialen en een overzicht krijgen van de beschikbare Friese materialen. Al 
het nieuws over de ontwikkelingen rondom het Tomke-project zijn op de website te vinden, 
verder staan er nuttige links en tips op en kan de nieuwsbrief teruggevonden worden. 

  

                                                             
19 Voor meer informatie over de Tomke-facebookpagina: https://www.facebook.com/Tomkepagina?fref=ts.  

https://www.facebook.com/Tomkepagina?fref=ts
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Posters en kaarten 
Om te laten zien dat er gewerkt wordt met Tomke kunnen posters opgehangen worden in de 
bibliotheken of kindercentra, maar ook bij consultatiebureaus en in de wachtkamers wordt 
aandacht besteed aan de Friese taal o.a. door middel van een tweetalige Tomke-poster. 

Daarnaast zijn er speciale uitnodigingskaarten gemaakt met een afbeelding van Tomke, 
waarmee peuterleidsters kinderen, die voor het eerst komen, kunnen uitnodigen om langs te 
komen in het kindercentrum. 

Sânglêsrige20 
In Fryslân is in 2005 de Sânglêsrige ontwikkeld als een totaalprogramma voor peuterspeelzalen 
waarin aandacht is voor de taalontwikkeling, motoriek en andere ontwikkelingsgebieden. Het is 
vergelijkbaar met de VVE-programma’s die ontwikkeld zijn. De Sânglêsrige ziet een kind als een 
zandloper: als het kind door een themareeks veel aanbod krijgt, zal er een brede ontwikkeling 
tot stand komen. De Sânglêsrige bestaat uit verschillende themakaternen waarbij aantrekkelijke 
verwerkingsmaterialen, een dvd en een handleiding voor leidsters ontwikkeld is. De thema’s 
passen bij de landelijke Nederlandse VVE-thema’s en zijn daardoor opzichzelfstaand maar zeker 
als verrijking te gebruiken. De thema’s zijn als volgt: Klean (kleding); Hjerst (herfst); Desimber 
(december); Maitiid (lente); Yn en om Hûs (in en om het huis); Myn Lichem (mijn lichaam); Nei 
Skoalle (naar school); Wetter (water); Ferkear (verkeer); De Winkel (de winkel); Dat is sûn (dat is 
gezond); Groeie (groeien) en Feest (feest). Elk thema bestaat uit een aantal basisbegrippen en 
een aantal extra begrippen, leidsters kunnen gemakkelijk bijhouden welke begrippen de 
kinderen al beheersen. Alle activiteiten hebben een doelstelling en zijn op een speelse manier 
ontwikkeld: eerst maken de kinderen kennis met het thema, daarna onderzoeken ze het thema 
aan de hand van hun zintuigen en komen er zo van alles over te weten. 

Heit&Mem 
Heit&Mem is een tweetalig tijdschrift voor jonge ouders dat gratis te verkrijgen is bij de 
bibliotheek, boekhandels, gemeentehuizen en andere openbare ruimtes voor ouders. In het blad 
wordt ook aandacht besteed aan nieuwe materialen en achtergrondinformatie over het Tomke-
project en kan daarom ook voor leidsters nuttig zijn. Naast het tijdschrift is Heit&Mem ook op 
internet te vinden. Op de website21 wordt informatie gegeven over zwanger zijn en het 
opvoeden van kinderen, maar ook meertaligheid tijdens de opvoeding wordt besproken. 
Daarnaast is er in 2013 voor het eerst een Heit&Mem-beurs22 georganiseerd. Deze meertalige 
gezinsbeurs is niet alleen bedoeld voor opvoeders, maar ook voor de kinderen zelf. Er zijn 
allerlei activiteiten te doen, zoals workshops en spelletjes. 

  

                                                             
20 Voor meer informatie over de Sânglêsrige: www.afuk.nl/?page=sanglesrige. 
21 Voor meer informatie over de Heit&Mem-website: www.heitenmem.nl.  
22 Voor meer informatie over de Heit&Mem-beurs: www.heitenmembeurs.nl.  

http://www.afuk.nl/?page=sanglesrige
http://www.heitenmem.nl/
http://www.heitenmembeurs.nl/
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HOOFDSTUK 4: ONDERZOEKSOPZET 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de onderzoeksopzet er uitziet. Allereerst zal er 
aangegeven worden wat de aanleiding is van het Tomke inventarisatie-onderzoek. Na de 
probleemstelling zullen de verschillende onderzoeksvragen gepresenteerd worden, zal de 
onderzoeksmethode beschreven worden en is er een beschrijving gedaan van het 
onderzoeksinstrument. Daarnaast zal ook de onderzoeksgroep besproken worden. Het 
hoofdstuk sluit af met de analyseopzet.  

4.1 PROBLEEMSTELLING 

In het eerste hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat er verschillende beleidsdoelen zijn wat betreft 
meertaligheid. Europa vindt de ontwikkeling van talige burgers belangrijk, waarbij gestreefd 
wordt naar het leren van twee talen extra naast de moedertaal. Ook binnen Fryslân komen de 
doelen voor een meertalig beleid en stimulatie van de Friese taal in een doorgaande lijn van het 
onderwijs duidelijk naar voren. De provincie Fryslân is van mening dat jonge kinderen, hun 
ouders en leidsters van kindercentra in aanraking kunnen komen met de Friese taal door onder 
andere het Tomke-project. Zij vinden ook de continuering van het project belangrijk omdat het 
gezien kan worden als basisvoorziening in het kader van kennismaking met de Friese taal en de 
stimulering en ontwikkeling hiervan (Boppeslach, Provincie Fryslân, 2006). Ook in de 
beleidsnota ‘Grinzen oer’ wordt de ontwikkeling van Friese materialen als één van de 
actiepunten gezien om er voor te zorgen dat de positie van de Friese taal verstevigd wordt en 
meertaligheid bevorderd wordt (Provincie Fryslân, 2012). Op dit moment wordt het Tomke-
project gefinancierd door de provincie Fryslân. Bepaalde Tomke projecten worden vanuit de 
onderwijsnota Boppeslach gefiancieerd. Per 2016 stopt deze provinciale financiering voor een 
deel en zullen er andere manieren gevonden moeten worden om geld te krijgen voor het project. 
In de zeventien jaar dat het Tomke-project nu bestaat is er nog geen soort gelijke evaluatie als 
dit onderzoek geweest, van hoe peuterleidsters het (werken met) Tomke-materiaal ervaren en 
welke materialen zij nog missen. De werkgroep KAG-Foarskoalsk (zoals beschreven in paragraaf 
1.3) geeft aan dat Friese educatieve materialen, zoals in het Tomke-project, onmisbaar zijn voor 
de uitvoering van een taalbeleid gericht op een twee- of meertalige ontwikkeling. Vanuit de KAG-
Foarskoalsk en de Tomke wurkgroep komt daarom de vraag naar een inventarisatie onderzoek 
over het gebruik van Tomke, met als doel te achterhalen waar nog behoefte aan is voor 
aanvullend materiaal en op welke manier dit toegevoegd zou kunnen worden aan het Tomke-
project (De Boer & Hoekstra, 2012). De Afûk wil, als projectcoördinator, de KAG-Foarskoalsk 
graag bijstaan deze vraag te beantwoorden en zelf ook duidelijk krijgen welk effect het Tomke-
project heeft en hoe dit in de praktijk wordt ervaren. 

4.2 ONDERZOEKSVRAGEN 

De algemene doelstelling van dit onderzoek is om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen 
in de manier waarop het Tomke-project wordt ingezet in voorschoolse educatiegroepen in de 
provincie Fryslân. Op die manier kan achterhaald worden of het Tomke-project daadwerkelijk 
invloed heeft op de Friese taalstimulering bij jonge kinderen.  

Naar aanleiding van de verschillende literatuurstudies (hoofdstuk 1 t/m 3) over voor- en 
vroegschools onderwijs, meertaligheid en de gerelateerde doelstellingen hieraan is een centrale 
onderzoeksvraag geformuleerd. De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is: 

Op welke manier wordt Tomke ingezet in de kindercentra in de provincie Fryslân en 
welke behoeftes zijn er nog voor de toekomst? 
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Vanuit deze centrale onderzoeksvraag kunnen verschillende deelvragen opgesteld worden: 

I. Welke doelgroep maakt (het meeste) gebruik van Tomke-materialen? 
II. Welk aanbod van Tomke-materialen wordt gebruikt in de kindercentra? 
III. Hoe worden de Tomke-materialen ingezet in kindercentra door professionals? 
IV. Waarom wordt het Tomke-materiaal gebruikt in de kindercentra? 
V. Waar is nog behoefte aan in de toekomst? 

Om antwoord te krijgen op de centrale onderzoeksvraag en de verschillende deelvragen is er 
een onderzoeksinstrument (een digitale en papieren vragenlijst) ontwikkeld. Vanuit dit 
onderzoeksinstrument zal geprobeerd worden om tot representatieve resultaten en conclusies 
te komen. In de volgende paragrafen zal de onderzoeksopzet verder beschreven worden. 

4.3 INSTRUMENTONTWIKKELING: DE VRAGENLIJST 

Dit onderzoek wat uitgevoerd zal worden is een inventarisatieonderzoek, maar deels ook een 
evaluatieonderzoek. In de ontwikkelde vragenlijst zijn vragen en stellingen opgenomen. Deze 
items zijn bedoeld om te inventariseren met welke Friese materialen er in de kindercentra 
wordt gewerkt, hoe het Tomke- project wordt ingezet en op welke manier er met de Tomke-
materialen wordt gewerkt. Ook wordt naar de attitude, vaardigheden en bekwaamheden, van de 
professional gevraagd om zo te achterhalen hoe er wordt gedacht over de Friese taal en de 
stimulering daarvan bij jonge kinderen van 0-4 jaar in de kindercentra in Fryslân. 

Bij het ontwikkelen van de vragenlijst is ter inspiratie gebruik gemaakt van een aantal 
bestaande vragenlijsten zoals: ‘Enquête tevredenheid materialen en activiteiten Tomke’ (Tomke 
Wurkgroep, 2010), ‘Enquête professional’ (Lageveen & Oldenbeuving, 2013) en de vragen uit 
het onderzoek naar ‘De overdracht van het Fries in Friestalige en tweetalige gezinnen’ 
(Wassenaar & Van der Werf, 2013). 

In de vragenlijst zijn zes verschillende onderdelen opgenomen, waarin professionals, 
werkzaam in de voorschoolse instellingen, worden gevraagd naar: 

A. Algemene kenmerken; 
B. Materiaalaanbod Tomke; 
C. Materiaalgebruik Tomke; 

D. Doelstellingen van het Tomke-project; 
E. Vaardigheden professional; 
F. Toekomstbehoefte Tomke-producten. 

 
Zoals genoemd is er eerst een centrale onderzoeksvraag opgesteld waaraan een aantal 

deelvragen onderliggend zijn. Elke deelvraag zal in de vragenlijst gedekt moeten worden door 
hier verschillende onderdelen aan te koppelen (zie tabel 1).  

De ontwikkelde vragenlijst is naast de papierenversie ook digitaal beschikbaar via 
www.thesistools.com23. Er is gekozen voor de website van Thesistools omdat deze voor 
studenten gemakkelijk en gratis te gebruiken is. Er zijn binnen het programma van Thesistools 
verschillende mogelijkheden om open en/of gesloten vragen (lijstvragen (vb. meerkeuze) en 
tabelvragen (vb. matrix)24) op te stellen. In de vragenlijst zullen verschillende onderdelen aan 
bod komen om zo goed mogelijk de motieven van peuterleidsters te achterhalen waarom ze 
Tomke-materialen gebruiken, maar ook om er achter te komen welke plaats de Friese taal heeft 
binnen het kindercentrum. In de vragenlijst worden de verschillende mogelijkheden op open en 
gesloten vragen gebruikt. Door de ingevulde vragenlijsten vervolgens te analyseren is het 
mogelijk om te achterhalen welke materialen op de kindercentra aanwezig zijn, hoe en waarom 
het wordt ingezet, wie er vooral gebruik van maakt en waar nog behoefte aan is. Thesistools 

                                                             
23 De digitale vragenlijst is tot 10 februari 2014 beschikbaar via http://www.thesistools.com/tomke.  
24 De verschillende mogelijkheden voor vraagstellingen: http://www.thesistools.com/sys/example_survey/index.php.  

http://www.thesistools.com/
http://www.thesistools.com/tomke
http://www.thesistools.com/sys/example_survey/index.php
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verzamelt de data en geeft dit gestructureerd in een Exel-bestand weer. Op deze manier wordt 
het analyseren van de data voor studenten en andere gebruikers gemakkelijker gemaakt. 

4.4 ONDERZOEKSMETHODE 

De centrale onderzoeksvraag bestaat eigenlijk uit twee gedeeltes. Het eerste deel ‘Op welke 
manier wordt Tomke ingezet in de kindercentra in de provincie Fryslân?’ is in feite een gesloten 
vraag. Het is een gesloten vraag omdat er al wel een aantal aanknopingspunten zijn (Baarda, 
2009) waarom en op welke manier peuterleidsters, werkzaam in de provincie Fryslân, Tomke-
materialen gebruiken, bijvoorbeeld voor het stimuleren van het Friese taalgebruik bij jonge 
kinderen. Sommige kindercentra doen dit al jaren, andere niet. Gesloten vragen kunnen het 
beste beantwoord worden door kwantitatief onderzoek waarbij op een standaardmanier (vb. 
vragenlijst) data verzameld wordt (Baarda, 2009). Het tweede deel van de onderzoeksvraag 
‘welke behoeftes zijn er nog voor de toekomst?’ is een open vraag omdat er niet bekend is welke 
antwoorden te verwachten zijn. Open vragen worden vaak beantwoord door kwalitatief 
onderzoek waarbij participerende observaties en open interviews gebruikt worden (Baarda, 
2009). 

Om antwoord te krijgen op de centrale onderzoeksvraag zullen professionals van de 
verschillende kindercentra gevraagd worden een vragenlijst (zie bijlage 2) in te vullen. De 
vragenlijst zal in eerste instantie per post verstuurd worden naar het netwerk van kindercentra 
wat bekend is bij de Afûk samen met de Tomke-nijsbrief van januari 2014. Daarnaast zullen de 
kindercentra die niet bekend zijn bij de Afûk maar wel door het LRKP genoemd worden, via een 
mail (zie bijlage 3) benaderd worden wanneer er een emailadres beschikbaar is. De verdere 
details van de onderzoeksgroep zullen besproken worden in paragraaf 4.5. 

Daarnaast zullen er ook verschillende interviews gehouden worden met peuterleidsters van 
kindercentra om het tweede deel van de onderzoeksvraag vollediger in beeld te krijgen. De 
interviews zullen voorafgaand aan het versturen van de vragenlijst worden gehouden. De 
ontwikkelde vragenlijst zal de basis vormen voor het interviewgesprek, om op die manier te 
achterhalen of de vragenlijst dekkend is qua onderdelen en om eventueel verdiepende of nieuwe 
informatie te verkrijgen. 

4.4.1 TIJDSPLANNING 

Om het onderzoek in goede banen te leiden zal er een strakke tijdsplanning gehanteerd worden. 
Deze tijdsplanning ziet er als volgt uit: 

 November 2013: In deze maand (week 46, 47 en 48) zal een literatuurstudie plaatsvinden 
naar meertaligheid, spelen en leren en het Tomke-materiaal (Hoofdstuk 1 t/m 3, Bijlage 1).  

 December 2013: In deze maand (week 49, 50 en 51) zal de vragenlijst ontwikkeld worden 
en zullen de interviews in de verschillende gemeentes plaatsvinden (Hoofdstuk 4, Bijlage 2 
en 3). 

 Januari 2014: In deze maand zal de vragenlijst uitgezet worden door middel van het 
versturen van de vragenlijst per post en het verzenden van de vragenlijst naar de bekende 
emailadressen. 
 Week 2: Versturen van de vragenlijst per post, inclusief met Tomke-nijsbrief (1ste 

datawerving) 
 Week 3: Versturen van de vragenlijst via de email (2de datawerving) 
 Week 5: Kindercentra uit gemeenten waarvan nog geen respons ontvangen is benaderen 

via de telefoon (3de datawerving) 
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 Februari 2014: In deze maand (week 6 en 7) zal de ontvangen data uit de vragenlijsten en 
interviews geanalyseerd worden. Daarna (week 8) zal het rapport gepresenteerd worden 
(Hoofdstuk 5 en 6). 

4.5 ONDERZOEKSGROEP 

Fryslân bestaat op dit moment (november 2013) uit 27 gemeenten25, na de eerst komende 
gemeentelijke herindeling in januari 2014 zullen hier 23 gemeenten van overblijven. Bij het 
Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan kindercentra geregistreerd 
die geïnspecteerd zijn door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en een positieve 
beschikking hebben van de gemeente. In november 2013 zijn er in de provincie Fryslân 203 
geregistreerde peuterspeelzalen en 209 geregistreerde kinderdagverblijven. (Rijksoverheid, 
2013a). Speelleergroepen worden niet als een aparte categorie gezien binnen het LRKP, deze 
blijken geregistreerd te staan als kinderopvang. In totaal zijn er 412 geregistreerde kindercentra 
in de provincie Fryslân. Hiervan zijn er zo’n 150 Friestalige en/of tweetalige, aangesloten en 
gecertificeerd bij het SFBO (SFBO, 2014). 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.4 maakt de Afûk gebruik van een eigen, interne lijst met 
adressen waarin peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geregistreerd staan die zich 
aangemeld hebben voor Tomke-materialen en nieuwsbrieven. Deze lijst bestaat in november 
2013 uit 252 peuterspeelzalen en 185 kinderdagverblijven. De speelleergroepen vallen in deze 
lijst onder de peuterspeelzalen. In totaal bestaat de lijst uit 437 adressen. Niet alle kindercentra 
(116) uit deze lijst staan ook geregistreerd bij het LRKP en niet alle geregistreerde kindercentra 
(91) bij het LRKP zijn bekend in deze interne lijst. De lijst van het LRKP en de lijst van de Afûk 
zijn naast elkaar gelegd om een zo volledig mogelijke overlapping te hebben van alle 
kindercentra in de provincie Fryslân, in totaal komen 321 kindercentra overeen. 

De vragenlijst zal in eerste instantie per post verstuurd worden naar de 437 kindercentra en 
2 instellingen voor speciaal onderwijs voor 2-4 jaar bekend in het netwerk van de Afûk, samen 
met de Tomke-nijsbrief van januari 2014. Dit betekent dat de vragenlijst ook verstuurd zal 
worden naar kindercentra die niet bekend zijn bij het LRKP. Daarna zullen de kindercentra die 
niet bekend zijn bij de Afûk maar wel door het LRKP genoemd worden, via een mail benaderd 
worden wanneer er een emailadres beschikbaar is. Van de 91 geregistreerde kindercentra zijn 
er in totaal 42 emailadressen bekend en 49 onbekend. Daarnaast zijn er 37 emailadressen en 
postadressen bekend van de 437 kindercentra bij de Afûk, deze zullen dus dubbel benaderd 
worden. 

In totaal zijn er 528 kindercentra en 2 instellingen voor speciaal onderwijs voor 2-4 jaar in de 
provincie Fryslân bekend, gebaseerd op de lijst van LRKP en de adresgegevens van de Afûk. In 
totaal worden er 481 kindercentra in de provincie Fryslân benaderd en hebben zij een 
vragenlijst per mail of per post toegestuurd gekregen. Soms zijn de professionals persoonlijk 
benaderd, soms alleen via het algemene (info)emailadres of postadres van het kindercentrum. 

Bij een steekproefgrootte van 481 bedraagt het betrouwbaarheidsniveau26 van 90% 143 
(95% = 180; 99% = 245). Met de projectcoördinatoren van de Afûk is afgesproken dat een 
minimum respons van 100 ingevulde en teruggestuurde vragenlijsten haalbaar zou moeten zijn. 

Verder zijn er drie gemeentes (Dantumadiel, Franekeradeel en Smallingerland) uitgezocht 
waarin elk twee interviews gehouden zullen worden. Er zullen zes interviews in totaal gehouden 

                                                             
25 Zie voor volledige gebiedsindeling: Plattelânsgebieden: Gebiedsindeling 2011, geraadpleegd op 21 november 2013 via 
http://www.plattelansprojekten.nl/2911/plattelansgebieden/. 
26 Berekening betrouwbaarheidsniveau: http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-
algemeen/steekproefcalculator. 

http://www.plattelansprojekten.nl/2911/plattelansgebieden/
http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-algemeen/steekproefcalculator
http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-algemeen/steekproefcalculator
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worden. Deze gemeentes zijn geselecteerd omdat ze ofwel de Friese taal (veel) stimuleren 
(Dantumadiel) of minder doen qua Friese taalstimulering (Franekeradeel en Smallingerland). 

4.6 ANALYSEOPZET 

Zoals genoemd in de vorige paragrafen is er een centrale onderzoeksvraag en zijn er 
verschillende deelvragen. In het onderzoek zal er gekeken worden naar de manier waarop 
Tomke wordt ingezet in de verschillende kindercentra in de provincie Fryslân. Daarnaast zal ook 
gekeken worden naar welke behoeftes er nog zijn voor de toekomst. In tabel 1 is af te lezen 
welke deelvragen en de daaraan gekoppelde onderdelen en items, de gestelde vragen in de 
ontwikkelde vragenlijst, antwoord zullen geven op de vraagstellingen. 

Tabel 1: Overzicht deelvragen, onderdelen en items uit de vragenlijst. 

Deelvraag Onderdeel Items 

I. Welke doelgroep maakt (het 
meeste) gebruik van Tomke-
materialen? 

 

A. Algemene kenmerken 
B. Materiaalaanbod Tomke 
C. Materiaalgebruik Tomke 
D. Doelstellingen van het Tomke-project 
 

A3 t/m A14; 
B15; 
C31; C32; 
stellingen D37 

II. Welk aanbod van Tomke-materialen 
wordt gebruikt in de kindercentra? 

B. Materiaalaanbod Tomke 
C. Materiaalgebruik Tomke 
 

B16 t/m B18 
C22 t/m C28; 

III. Hoe worden de Tomke-materialen 
ingezet in kindercentra door 
professionals? 

B. Materiaalaanbod Tomke 
C. Materiaalgebruik Tomke 
D. Doelstellingen van het Tomke-project 

B17; B18;  
C20; C21; C29; C30; 
stellingen D37 
 

IV. Waarom wordt het Tomke-materiaal 
gebruikt in de kindercentra? 

D. Doelstellingen van het Tomke-project 
E. Vaardigheden professional 

 

D34 t/m D37; 
E41;  

V. Waar is nog behoefte aan in de 
toekomst? 

E. Vaardigheden professional 
F. Toekomstbehoefte Tomke-producten 
 

E42; 
F45; F48; F49; 

 
In tabel 2 is af te lezen welke mogelijke thema’s uit de stellingen en open vragen te halen zijn. 

In paragraaf 5.3 zullen hiervan de resultaten gepresenteerd worden. 

Tabel 2: Overzicht thema’s van stellingen, open vragen en interviews 

Thema Deelvraag  Items 

Aanbod van Tomke-materialen (wat) II Open vraag B19 
Materiaalgebruik (hoe) II, III Open vraag C33 
Welbevinden (van het kind) IV Stellingen D36; D37; 

Interviews 
Stimulering Friese taal III, IV Stellingen D36; D37; E41 

Interviews 
Stimulering (meertalige, moeder)taalontwikkeling III, IV Stellingen D36; D37; E41 

Interviews 
Taalgebruik (professional-kind) III, IV Stellingen D36; D37; E41 

Interviews 
Doelstellingen (waarom) IV Open vraag D38 
Bekwaamheden professionals III E39; E40; open vraag E44 
Behoefte voor de toekomst V Open vraag F49 

 
De data (de antwoorden van de professionals op de items van de vragenlijst) wordt 

verkregen via Thesistools die de data verzameld in een Excel-bestand (Office 2010). Hierna 
wordt de data in SPSS (versie 19.0) verwerkt en verder geanalyseerd. Per onderdeel zal er een 
analyse plaatsvinden. Met behulp van beschrijvende statistiek zal de data vertaald worden in de 
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resultaten. De gegevens worden geordend en gereduceerd in frequentietabellen en figuren en de 
resultaten zullen vooral in aantallen en percentages gepresenteerd worden. Daarna zullen er 
conclusies en aanbevelingen gepresenteerd worden. 
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HOOFDSTUK 5: ONDERZOEKSRESULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden. In paragraaf 5.1 wordt 
er een beschrijving gegeven van de algemene kenmerken van de professionals en de 
kindercentra waarop zij werkzaam zijn. Daarna zal in paragraaf 5.2 antwoord gegeven worden 
op de vijf verschillende deelvragen (zoals in hoofdstuk 4 genoemd). Ter inspiratie voor het 
verwerken van de resultaten is het onderzoeksrapport van Wassenaar en Van der Werf (2013) 
gebruikt. In paragraaf 5.3 worden de resultaten van tabel 2 (zie paragraaf 4.6) weergegeven. De 
resultaten van de stellingen, de open vragen en de interviews worden in conclusies 
gepresenteerd. In paragraaf 5.4 wordt er antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag: Op 
welke manier wordt Tomke ingezet in de kindercentra in de provincie Fryslân en welke behoeftes 
zijn er nog voor de toekomst? 

De sluitingsdatum van de digitale vragenlijst was gezet op 10 februari 2014, voor de 
papierenversie is geen “sluitingsdatum” opgesteld. Na 10 februari zijn nog vijf papierenversies 
binnengekomen die niet zijn meegenomen in de gehele analyses. Er is alleen gekeken naar de 
antwoorden op de openvragen van F48 en F49, deze zijn toegevoegd aan bijlage 9: tabel F1 t/m 
F3. Natuurlijk hebben deze respondenten ook een bedankpakketje toegestuurd gekregen. 

5.1 RESULTATEN RESPONDENTEN 

In totaal zijn er 167 professionals die de vragenlijst ingevuld en retour gestuurd hebben. In 
hoofdstuk 4 werd aangegeven dat er in totaal 528 kindercentra en 2 instellingen voor speciaal 
onderwijs voor 2-4 jaar in de provincie Fryslân bekend zijn, gebaseerd op de lijst van LRKP en 
de adresgegevens van de Afûk. Na het verzenden van de vragenlijsten per post zijn er 6 
vragenlijsten weer retour gestuurd omdat de kindercentra niet meer bestaan en zijn opgegeven. 
Dit betekent dat er 522 kindercentra en 2 instellingen voor speciaal onderwijs voor 2-4 jaar 
overblijven. In hoofdstuk 4 is aangegeven dat er 481 kindercentra zijn benaderd, maar in 
werkelijkheid zijn er 475 kindercentra benaderd. De steekproefgrootte van 475 is, door die 6 
retourpakketjes, iets lager dan die van de 481 die in eerste instantie aangenomen was. Het 
betrouwbaarheidsniveau27 van 90% bedraagt nu 142 (95% = 180; 99% = 243). Met 167 
respondenten is de marge voor een betrouwbaarheid van 90% behaald.  

Bij de analyses blijken 6 vragenlijsten voor een deel te zijn ingevuld, waardoor deze data is 
verwijderd uit de gehele dataset. Dit betekent dat er 161 professionals antwoord hebben 
gegeven op (bijna) alle vragen en de vragenlijst (bijna) compleet hebben ingevuld. Als dank voor 
het invullen hebben 145 professionals een gratis Tomke-presentje ontvangen van de Afûk. De 
overige 16 hebben deze laatste vraag niet ingevuld en daardoor is het adres van de voorschoolse 
instelling onbekend en kon er geen presentje verstuurd worden.  

In onderdeel A van de vragenlijst is naar de algemene kenmerken van het kindercentrum 
gevraagd. In tabel A (bijlage 5) zijn de beschrijvende statistieken van onderdeel A te vinden. Van 
de 27 gemeentes in de provincie Fryslân zijn er 25 vertegenwoordigd door één of meerdere 
professionals, alleen uit de gemeente Ameland en de gemeente Schiermonnikoog is geen respons 
ontvangen. In figuur 10 een weergave gemaakt van de werkplekken van de professionals over de 
provincie Fryslân, hierin wordt zichtbaar dat er een mooie spreiding is over de gehele provincie. 
Van de 161 professionals zijn 121 (75.2%) werkzaam op een peuterspeelzaal, 31 (19.3%) 
werkzaam op een kinderdagverblijf, 3 (1.9%) werkzaam op een speelleergroep en 6 (3.7%) 
werkzaam op een andere instelling (zoals een 0-13 groep; zowel een peuterspeelzaal als een 
kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang of een peuterspeelontdekplek). In tabel 3 is een 

                                                             
27 Betrouwbaarheidsniveau berekend: http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-algemeen/steekproefcalculator. 

http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-algemeen/steekproefcalculator
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overzicht weergegeven van het aantal kindercentra per gemeente, professionals die ‘Anders, 
namelijk:’ hebben aangegeven zijn hierin niet opgenomen. 

 

Tabel 3: A1/A3 - Aantal kindercentra van de respondenten per gemeente  
N=155 

Gemeente Aantal 
peuterspeelzalen 

Aantal 
kinderdagverblijven 

Aantal 
speelleergroepen 

Achtkarspelen 5 0 0 

Ameland 0 0 0 

Het Bildt 6 1 0 

Boarnsterhim 7 3 0 

Dantumadiel 3 1 0 

Dongeradeel 5 1 0 

Ferwerderadiel 3 0 0 

Franekeradeel 9 1 0 

Gaasterlân-Sleat 2 0 0 

Harlingen 1 0 0 

Heerenveen 5 1 0 

Kollumerland c.a.  0 2 0 

Leeuwarden 3 7 3 

Leeuwarderadeel 4 0 0 

Lemsterland 5 0 0 

Littenseradiel 10 0 0 

Menameradiel 3 0 0 

Ooststellingwerf 0 1 0 

Opsterland 11 3 0 

FIGUUR 10: A2 - WERKPLEKKEN RESPONDENTEN 
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Schiermonnikoog 0 0 0 

Skarsterlân 9 2 0 

Smallingerland 11 1 0 

Súdwest Fryslân 9 2 0 

Terschelling 0 1 0 

Tytsjerksteradiel 8 2 0 

Vlieland 0 1 0 

Weststellingwerf 2 1 0 

Totaal: 121 31 3 

 
Een ander algemeen kenmerk van kindercentra is dat ze door de gemeente aangewezen 

kunnen worden als VVE-locatie. Van de 161 professionals is meer dan de helft (52.2%; 84 
professionals) werkzaam op een VVE-locatie. 73 professionals zijn niet werkzaam op een VVE-
locatie (45.3%) en bij 4 professionals (2.5%) is dit niet bekend. Daarnaast is er gevraagd of er 
gebruik gemaakt wordt van een VVE-programma. Ook op niet VVE-locaties blijkt er gebruik te 
worden gemaakt van een VVE-programma, want 137 professionals (85.1%) geven aan hier 
gebruik van te maken. 24 professionals (14.9%) maken hier geen gebruik van. Er blijkt dat de 
meeste kindercentra over het algemeen gebruik van de methode Piramide, Uk&Puk of Puk&Ko. 

Uit figuur 11 blijkt dat er 66 (41.0%) prfessionals aangeven dat er 1-20 kinderen naar het 
kindercentra gaan, op 45 (28.0%) kindercentra zijn 21-40 kinderen, op 26 (16.1%) kindercentra 
zijn er 41-60 kinderen en op 24 (14.9%) kindercentra zitten meer dan 60 kinderen. In dit 
onderzoek zijn de kleine(re) kindercentra vertegenwoordigd. Figuur 11 laat een grafische 
weergave hiervan zien.  

    

De professionals is ook gevraagd om aan te geven in hoeveel verschillende groepen zij 
werkzaam zijn. De meeste professionals, 149 (92.5%), zijn werkzaam in 1-3 verschillende 
groepen. De rest, 12 professionals (7.5%), is werkzaam in 4-6 verschillende groepen. Naast het 
aantal groepen, is de professional ook gevraagd hoeveel kinderen er in de grootste groep zitten 
die zij begeleidt. Figuur 12 laat een grafische weergave hiervan zien. In de meeste groepen (110 
van de in totaal 161) zitten 11-15 kinderen. Dit betekent dat er minimaal 2 beroepskrachten 
voor deze groepen staan, of tenminste 1 leidster en minimaal 1 vrijwilliger (zie paragraaf 1.1.2).  

Daarnaast is er gekeken naar het taalgebruik van de kinderen die door de professional op het 
kindercentrum begeleidt worden. Tabel 4 geeft een weergave van het aantal kinderen dat 
binnen het kindercentrum de Friese taal gebruikt. Wat opvalt is dat het grootste aantal 
professionals te maken heeft met groepen waarin meer dan de helft van de kinderen de Friese 
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taal gebruiken. Op 52.1% van de deelgenomen kindercentra hebben professionals te maken met 
alleen maar kinderen, of meer dan de helft van de kinderen die de Friese taal gebruiken. 29.8% 
van de professionals geeft aan dat helemaal geen kinderen de Friese taal gebruiken, of minder 
dan de helft van de kinderen de Friese taal gebruiken op het kindercentrum. Op 18% van de 
kindercentra zijn de kinderen meer-of tweetalig. 

Tabel 4: A7 - Aantal kinderen dat de Friese taal gebruikt 
N=161 

 Friese taalgebruik 

Frequentie Percentage 

Helemaal geen 4 2.5% 
Minder dan de helft 44 27.3% 
De helft 29 18.0% 
Meer dan de helft 82 50.9% 
Allemaal 2 1.2% 

 
Verder is er ook gekeken of de kindercentra aangesloten zijn bij het SFBO (Centrum 

Friestalige Kinderopvang). Het blijkt dat iets minder dan de helft (nl. 79 van de 161 
professionals, 49.1%) van de professionals begeleiding krijgt van het SFBO door ofwel een 
certificaat te hebben (55; 34.2%) ofwel bezig te zijn met het traject (24; 14.9%). Bij 7 
professionals (4.3%) is het niet bekend en 75 professionals (46.6%) krijgen geen begeleiding 
van het SFBO. Vanuit het SFBO worden voor- en vroegschoolse instellingen geholpen bij het 
vormgeven van een Fries- en tweetalig beleid en het uitvoeren hiervan op de locatie. Ook 
kindercentra die geen begeleiding krijgen van het SFBO kunnen beschikken ook over een 
taalbeleid. In tabel 5 is een overzicht gemaakt van het aantal professionals dat aangeeft dat hun 
kindercentra afspraken heeft gemaakt over het taalgebruik voor het Nederlands, het Fries en 
andere talen dan deze. Van de 161 kindercentra zijn er 30 kindercentra waar helemaal geen 
taalafspraken gemaakt zijn, 131 professionals geven dus aan dat er op de instelling waar ze 
werkzaam zijn wel taalafspraken gemaakt zijn. 

Tabel 5: A12 - Aantal kindercentra met taalafspraken rondom de Nederlandse, Friese en andere talen 
N=161 

Taalafspraken Ja, voor Nederlandse taal Ja, voor Friese taal Ja, voor andere 
talen/dialecten dan 
Nederlands of Fries  

Nee 52 62 154 
Ja 109 99 7 

 
Daarnaast hebben 75 professionals (46.6%) aangegeven dat er budget is voor het 

aanschaffen van Friese materialen, 46 (28.6%) hebben hier geen budget voor en bij 40 (24.8%) 
is dit niet bekend. Als er wordt ingezoomd op dit item van de vragenlijst (vraag A13) en deze 
vraag vergeleken wordt met de eerste vraag van de vragenlijst ‘U bent werkzaam in de 
gemeente:…’ wordt duidelijk dat het niet te achterhalen is welke gemeente precies geld 
beschikbaar stelt voor Friese materialen. De professionals geven namelijk tweestrijdige 
antwoorden op deze vraag waarbij professionals uit dezelfde gemeente aangeven dat er wel of 
juist geen budget voor is. Er valt te concluderen dat het grootste deel van de professionals, die 
deze vragenlijst hebben ingevuld, niet precies weten of er budget is voor het aanschaffen van 
Friese materialen.  

Om meer informatie te krijgen over de bekwaamheden in de Friese taal van de professional 
die de vragenlijst heeft ingevuld, is in onderdeel E gevraagd naar welke taal de professionals als 
moedertaal heeft en in hoeverre de professional zichzelf bekwaam vindt in het Fries lezen, 
schrijven, praten en verstaan. In tabel 6 is een overzicht gemaakt van de moedertaal van de 
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professionals. Het overgrote deel van de professionals die de vragenlijst heeft ingevuld, is van 
oorsprong bekend met de Friese taal. 

Tabel 6: E39 – Eerst geleerde taal (moedertaal) van de professional vanaf de geboorte. 
N=154 

 Fries Nederlands Streektaal  

Nee 52 96 137 
Ja 102 58 17 

 
Als er vervolgens wordt nagegaan hoe bekwaam de professionals zijn met het Fries lezen, 

schrijven, praten en verstaan, blijkt dat iets meer dan de helft van de professionals (55.9%) 
(helemaal) niet bekwaam is in het schrijven van de Friese taal. De andere drie vaardigheden, 
lezen, praten en verstaan, gaat de meeste professionals wel goed af (zie tabel 7). Er blijken 3 
professionals (2%) (helemaal) niet bekwaam in het verstaan van de Friese taal. Als wordt 
ingezoomd op dit item van de vragenlijst in combinatie met de plaatsen waar de professionals 
werkzaam zijn, blijken deze 3 professionals werkzaam in Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf), 
Drachten (gem. Smallingerland) en Oude Bildtzijl (gem. Het Bildt). Als deze gegevens worden 
vergeleken met of er Tomke-materiaal wordt ingezet op het kindercentrum, blijkt dat er geen 
gebruik is bij de professionals werkzaam in Oosterwolde (‘er wordt geen Fries gesproken’) en 
Drachten (‘de Friese taal sluit niet aan bij de belevingswereld van de peuters’). De professional 
werkzaam in Oude Bildtzijl maakt wel gebruik van de materialen. 

Tabel 7: E40 – Bekwaamheid professionals met het Fries lezen, schrijven, praten en verstaan 
N=152 (lezen en schrijven) – N=151 (praten en verstaan) 

 Lezen Schrijven Praten Verstaan 

Helemaal niet bekwaam 5 (3.3%) 28 (18.4%) 6 (4.0%) 1 (0.7%) 
Niet bekwaam 15 (9.9%) 57 (37.5%) 15 (9.9%) 2 (1.3%) 
Bekwaam 96 (63.2%) 56 (36.8%) 69 (45.7%) 61 (40.4%) 
Heel erg bekwaam 36 (23.7%) 11 (7.2%) 61 (40.4%) 87 (57.6%) 

5.2 RESULTATEN DEELVRAGEN 

In paragraaf 4.6 is aangegeven welke items belangrijk zijn voor de verschillende deelvragen. In 
de volgende paragrafen volgt een antwoord op de verschillende deelvragen aan de hand van de 
items die in deze lijst genoemd zijn. In bijlage 4 is te vinden hoe er in SPSS gecodeerd is. In 
bijlage 5 is per onderdeel uit de vragenlijst een tabel te vinden die de beschrijvende statistieken 
voor de items weergeeft. 

5.2.1 RESULTATEN DEELVRAAG I 

I. Welke doelgroep maakt (het meeste) gebruik van Tomke-materialen? 

In de vorige paragraaf 5.1 zijn alle algemene kenmerken over de doelgroep van het Tomke-
materiaal al genoemd. Enkele zullen hieronder nogmaals herhaald worden. Zoals aangegeven in 
paragraaf 5.1 zijn 121 professionals werkzaam op een peuterspeelzaal, 31 op een 
kinderdagverblijf, 3 op een speelleergroep en 6 op een andere instelling. Uit de analyses blijkt 
dat op 103 peuterspeelzalen (86.6%) gebruik gemaakt wordt van Tomke-materialen, op 20 van 
de kinderdagverblijven (64.5%), alle speelleergroepen en op de helft van de andere instellingen. 
Er is gekeken naar op welke andere instellingen gebruik gemaakt wordt van het materiaal, het 
blijkt deze professionals zowel werkzaam zijn op een peuterspeelzaal als een kinderdagverblijf. 
In totaal maken dus 129 professionals gebruik van de Tomke-materialen. De bekendheid van het 
Tomke-project is echter groter, 142 professionals (88.2%)geven aan (zeer) bekend te zijn met 
het Tomke-project tegenover 19 professionals (11.8%) die (zeer) onbekend zijn met het project. 
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Wanneer er wordt gekeken naar de gemeentes waarin Tomke-materiaal wordt ingezet, blijkt dat 
de professionals uit de gemeente Harlingen, Ooststellingwerf en Terschelling de materialen niet 
gebruiken. Over de gemeente Ameland en Schiermonnikoog is niets bekend. 

Er wordt aangegeven dat het materiaal zowel geschikt is voor jongens als voor meisjes, er is 
geen enkele respondent die een voorkeur naar een bepaald geslacht aangeeft (vraag C31). Over 
de geschikte leeftijd voor het Tomke-materiaal worden wel verschillende antwoorden gegeven 
(figuur 13). Volgens de professionals past het Tomke-materiaal het beste bij de leeftijd 2-3 jaar 
en 3-4 jaar. 

 

Uit de stelling ‘Tomke-materiaal is moeilijk te begrijpen voor jonge kinderen’ blijkt dat de 
meeste professionals (76%) aangeven het hier (helemaal) niet mee eens te zijn, 6% van de 
professionals is het er wel mee eens dat het Tomke-materiaal te moeilijk te begrijpen is voor 
jonge kinderen (zie bijlage 7; nr. 37.10). 

 

Het antwoord op deelvraag I wordt hiermee als volgt: Jonge kinderen in alle voorschoolse 
instellingen komen in aanraking met het Tomke-materiaal. Omdat het aantal professionals 
werkzaam op speelleergroepen en andere instellingen gering is, kunnen hier echter geen zekere, 
generaliseerbare uitspraken over gedaan worden. Het grootste deel van de professionals is 
bekend met het Tomke-materiaal en het wordt zeker in 22 gemeentes in de provincie Fryslân 
ingezet. Ook wanneer er op het kindercentrum gebruik gemaakt wordt van een VVE-programma 
worden er Tomke-materialen ingezet. De doelgroep voor het Tomke-materiaal kunnen zowel 
jongens als meisjes zijn. De meest geschikte leeftijd is 2-4 jaar. Het blijkt namelijk dat de 
materialen over het algemeen goed te begrijpen zijn voor jonge kinderen. 

5.2.2 RESLUTATEN DEELVRAAG II 

II. Welk aanbod van Tomke-materialen wordt gebruikt in de kindercentra? 

Uit de analyses wordt duidelijk dat 131 professionals (81.4%) gebruik maakt van Tomke-
materialen, zoals de boekjes, inhouden uit de vertelkoffers, praatplaten, spelletjes, de handpop 
of de vingerpoppetjes. Bij 5 professionals (3.1%) was het niet bekend dat er Tomke-materialen 
bestaan, 7 professionals (4.3%) geven aan dat er geen geld beschikbaar is voor het aanschaffen 
van de materialen. Daarnaast geven 22 professionals nog een extra reden waarom ze geen 
gebruik maken van de Tomke-materialen. Redenen die gegeven worden zijn bijvoorbeeld omdat 
er nauwelijks Friestalige kinderen op het kindercentrum zijn of juist omdat er buitenlandse 
kinderen op het kindercentrum zijn, maar ook het gebruiken van een VVE-programma wordt als 
reden gegeven om geen gebruik te maken van Tomke-materialen (zie bijlage 9: tabel C3 en C5). 
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In figuur 14 is weergegeven in welke mate er bekendheid is en gebruik gemaakt wordt van de 
Tomke-voorstellingen door Riemkje Pitstra of de Liedjesmama, de Tomke-verhaaltjes uit de 
Weekkrant van Fryslân en de Tomke-uitnodigingskaartjes voor nieuwe kinderen. In alle 
gevallen blijkt dat meer dan de helft bekend is met de materialen, toch blijkt ook dat meer dan 
de helft er geen gebruik van maakt. De professionals geven aan dat de Tomke-verhaaltjes in de 
Weekkrant meer gebruikt worden dan de uitnodigingskaartjes en het bezoeken van de 
voorstellingen met een groep kinderen.  

 

Verder is gevraagd in hoeverre de professionals gebruik maken van de digitale Tomke-
materialen die er beschikbaar zijn (figuur 15). Er blijkt dat er op kindercentra bijna geen gebruik 
gemaakt wordt van de digitale materialen. Een reden hiervoor, die af te lezen is uit figuur 15, is 
dat er in de meeste gevallen geen mogelijkheid voor is (zie ook bijlage 9: tabel B6 voor reacties 
over digitaal materiaal). 

 

De professionals is ook gevraagd hoe inzetbaar zij de Tomke-materialen vinden. In bijlage 6 is 
een grafische weergave gegeven van de verschillende materialen en de inzetbaarheid hiervan. In 
tabel 8 is af te lezen welke materialen volgens de professionals het meest inzetbaar zijn en welke 
het minst. Het Tomke-temaboekje wordt door het grootste deel van de professionals gezien als 
wel inzetbaar. Dit materiaal wordt gratis verstrekt onder de kindercentra en dit kan dan ook een 
reden zijn dat het als inzetbaar wordt beschouwd. Het percentage ‘weet niet/n.v.t.’ is bij het 
Tomke-temaboekje ook kleinst, er mag dus vanuit worden gegaan dat bijna alle professionals op 
de hoogte zijn van het bestaan van dit materiaal. 

Van de Tomke-rigeboekjes wordt ‘Tomke nei it húske’ het meest inzetbaar gevonden en 
‘Dikke tút foar Romke’ en ‘Tomke leart fytsen’ het minst inzetbaar gevonden. Bij deze laatste 
twee is echter ook sprake van bij 30% van de professionals die niet bekend is met deze boekjes. 
Van de Tomke-foarlêsboeken wordt het ‘Tomke-winterboek’ als meest inzetbaar gevonden. 
‘Kikkerts fange mei Tomke’ is bij bijna de helft van de professionals niet bekend, dit heeft er 
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waarschijnlijk mee te maken dat het boek uitverkocht is. ‘In pot fol ferhalen’ wordt als minst 
inzetbaar ervaren, maar ook hierbij is er weer sprake van 38% van de professionals die 
onbekend is met het boek, ook dit boek is uitverkocht. Meer dan een kwart van de professionals 
geeft aan niet bekend te zijn met de Tomke-fertelkoffers. Van de Tomke-fertelkoffers wordt het 
thema ‘ferkear’ als meest inzetbaar gezien en het thema ‘keunst’ het minst. Van de Tomke-
praatplaten is set 1 het meest inzetbaar, deze heeft ook het kleinste percentage professionals die 
niet bekend is met de praatplatensets. Van de spellen is memory het meest inzetbaar en de 
puzzel wordt gezien als minst inzetbaar. In vraag C28 wordt gevraagd naar de inzetbaarheid van 
verschillende Tomke-materialen. Hieruit blijkt dat de Tomke-handpop en –vingerpoppetjes als 
één van de meest inzetbare materialen gezien wordt. Wat verder opvalt als naar vraag C28 
gekeken wordt, waarin ook naar de digitale materialen gevraagd is, wordt zichtbaar dat meer 
dan de helft van professionals voor alle digitale materialen ‘weet niet/n.v.t.’ heeft aangegeven. 
Dit komt overeen met figuur 15 waarin al duidelijk werd dat op veel kindercentra de 
mogelijkheid voor het gebruik van digitale materialen er niet is. 

Tabel 8: C22 t/m C28 - Inzetbaarheid van de Tomke-materialen in % 
N=129 

 Wel inzetbaar Niet inzetbaar Weet niet/n.v.t. 

22.1 Tomke-temaboekjes 90.0 2.2 7.8 
22.2 Tomke-útdielboekjes 76.0 12.4 11.6 
23.1 Tomke-rigeboekjes (algemeen) 75.2 3.9 20.9 

23.2 Tomke nei de kapper 76.7 3.1 20.2 
23.3 Tomke en Swarte Pyt/Krystkrânskes 74.4 2.3 23.3 
23.4 Tomke en in kado 71.3 2.3 26.4 
23.5 Tomke nei de bisten 76.0 2.3 21.7 
23.6 Tomke nei skoalle 83.7 2.3 14.0 
23.7 Tomke nei it húske 84.4 1.6 14.0 
23.8 Tomke nei de dokter 79.0 1.6 19.4 
23.9 Tomke nei de toskedokter 73.6 1.6 24.8 
23.10 Dikke tút foar Romke 68.9 1.6 29.5 
23.11 Tomke leart fytsen 68.9 1.6 29.5 

24.1 Tomke-foarlêsboeken (algemeen) 76.8 5.4 17.8 
24.2 In pot fol ferhalen 52.7 9.3 38.0 
24.3 Tomke-winterboek 75.2 6.2 18.6 
24.4 Kikkerts fange mei Tomke 44.9 7.8 47.3 
24.5 Tomke-jierboek 71.3 4.7 24.0 
24.6 Tomke-ferkearsboek 69.0 7.0 24.0 
24.7 100x koarte Tomke-ferhaaltsjes 61.2 10.9 27.9 

25.1 Tomke-fertelkoffers (algemeen) 65.8 4.7 29.5 
25.2 Thema: skoalle/húske 58.1 4.7 37.2 
25.3 Thema: nei de dokter 60.4 3.9 35.7 
25.4 Thema: ferkear 65.9 6.2 27.9 
25.5 Thema: feest 62.8 3.9 33.3 
25.6 Thema: natuer 57.3 4.7 38.0 
25.6 Thema: keunst 54.3 8.5 37.2 

26.1 Tomke-praatplaten (algemeen) 78.3 2.3 19.4 
26.2 Set 1 77.5 2.3 20.2 
26.3 Set 2 60.5 2.3 37.2 
26.4 Set 3 62.0 2.3 35.7 

27.1 Tomke-spelletjes (algemeen) 68.2 7.0 24.8 
27.2 Memory 69.8 6.2 24.0 
27.3 Domino 55.0 10.1 34.9 
27.4 Lotto 59.7 7.0 33.3 
27.5 Puzzel 54.2 3.9 41.9 

28.1 Tomke-voorstelling 38.7 13.2 48.1 
28.2 Afleveringen op dvd 24.0 21.7 54.3 
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28.3 Website voor kinderen 15.5 30.2 54.3 
28.4 Tomke-app 9.3 31.0 59.7 
28.5 Afleveringen van Omrop Fryslân 18.6 29.5 51.9 
28.6 Uitnodigingskaartjes 55.8 7.8 36.4 
28.7 Hand-/vingerpoppetjes 83.7 6.2 10.1 
28.8 Verhaaltjes uit de Weekkrant van Fryslân 60.4 17.1 22.5 
 

 

Het antwoord op deelvraag II wordt hiermee als volgt: Er is een grote variatie van het aanbod op 
de verschillende kindercentra. Alle materialen die tot nu toe ontwikkeld zijn worden ook, zij het 
soms in mindere mate, gebruikt. Het is duidelijk dat het ene materiaal door de professionals als 
meer inzetbaar wordt beschouwd dan andere materialen. De Tomke-temaboekjes, het 
rigeboekje ‘Tomke nei it húske’ en de -hand-/vingerpoppetjes worden gezien als meest 
inzetbaar, de digitale materialen zijn het minst populair bij de kindercentra, dit komt omdat de 
kindercentra vaak geen mogelijkheden hebben om deze soort materialen te gebruiken. Wanneer 
er geen aanbod van Tomke-materialen op het kindercentrum wordt gebruikt, komt dit doordat 
er nauwelijks Friestalige kinderen zijn of omdat alle tijd in een VVE-programma wordt gestoken 
en er geen tijd meer overblijft. Echter: in de vorige paragraaf 5.2.1 werd duidelijk dat dit laatste 
niet geldt voor alle kindercentra. Ook wanneer er een VVE-programma gebruikt wordt, wordt 
het Tomke-materiaal ingezet. 

5.2.3 RESULTATEN DEELVRAAG III 

III. Hoe worden de Tomke-materialen ingezet in kindercentra door professionals? 

In de vorige paragraaf 5.2.2 is aangegeven of de Tomke-materialen bekend zijn en of er gebruik 
van gemaakt wordt (zie figuur 14 en 15; tabel 8 en bijlage 6). Eerder, in paragraaf 5.2.1, is ook al 
aangegeven dat de professionals het Tomke-materiaal zowel geschikt voor jongens als voor 
meisjes vinden en het materiaal het beste past bij de leeftijd van 2-4 jaar (figuur 13). Daarbij 
werd ook al aangegeven dat het Tomke-materiaal door 129 professionals op kindercentra in 22 
gemeentes gebruikt wordt, maar dat de bekendheid van het Tomke-project groter is, namelijk 
bij 142 professionals. In tabel 9 is aangegeven hoe inzetbaar de materialen over het algemeen 
door de professionals gevonden wordt.  

Tabel 9:Inzetbaarheid van de Tomke-materialen 
N=159 

 Frequentie Percentage 

Gemakkelijk inzetbaar 124 78.0% 
Lastig inzetbaar 5 3.1% 
Geen gebruik 30 18.% 

 
78% van de professionals geeft aan dat het Tomke-materiaal gemakkelijk inzetbaar is, 

tegenover 3.1% die het lastig vindt. Door een aantal professionals wordt ook aangegeven 
waarom ze het lastig vinden om de materialen in te zetten of waarom ze er juist geen gebruik 
van maken. Redenen die genoemd worden om het Tomke-materiaal niet te gebruiken zijn 
bijvoorbeeld omdat het materiaal te moeilijk wordt gevonden of omdat de Friese taal niet 
aansluit bij de situatie op het kindercentrum. In tabel 10 is een klein overzicht gegeven van 
zowel positieve als negatieve reacties van professionals over de inzetbaarheid van het Tomke-
materiaal, voor een uitgebreider overzicht zie bijlage 9: tabel C4 en C5. 
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Tabel 10: Reacties op de inzetbaarheid van Tomke-materiaal 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 5 Het is erg bruikbaar, ik gebruik het elke dag. De peuters vinden Tomke en Romke 
geweldig. Ik zou niet meer zonder Tomke kunnen en willen werken. 

Resp. 57 De naam 'Romke' vind ik persoonlijk een beetje ongelukkig gekozen. Lijkt te veel op 
Tomke. Vooral voor 'beginnende peuters' een beetje verwarrend. 

Resp. 80 Niet alle peuters zijn enthousiast over Tomke. Jammer dat bijna alle gelden worden 
ingezet op Tomke. In veel verhaaltjes zijn meerdere verhaallijnen dit is voor sommige 
peuters te moeilijk. Wij zijn wel een beetje Tomke "verzadigd". Als er maar genoeg ander 
"Fries" ontwikkelingsmateriaal op het gebied van taal is. 

Resp. 117 De onderwerpen passen bij de leeftijd. De verhaaltjes zijn vaak wel wat moeilijk voor 
peuters. Ze snappen de clou of de humor niet altijd.  

Resp. 132 Tomke is moeilijk te begrijpen voor kinderen met taalproblemen. Soms kunnen 
buitenlandse kinderen de aandacht niet bij het voorlezen houden, vooral als het verhaal 
te lang duurt. Iemand die komt voorlezen kort het verhaal niet in, wij wel. 

Resp. 154 Ik maak veel gebruik van de Tomke materialen, het spreek de kinderen aan, vooral als je 
de hand-vingerpoppen gebruikt. Ook de spelletjes vinden peuters fijn om te spelen. 

 
Figuur 16 laat zien op welke momenten er gebruik gemaakt wordt van de Tomke-materialen. 

Het blijkt dat meer dan de helft van de professionals Tomke-materiaal gebruikt tijdens de Fryske 
Foarlêswike (61,2%, 79 professionals) elke jaar in juni en tijdens losse gebeurtenissen (52,7%, 
68 professionals). Professionals hebben ook de mogelijkheid gekregen om zelf aan te geven 
wanneer ze gebruik maken van Tomke-materialen. In tabel 11 is een klein overzicht gegeven van 
de verschillende momenten waarop het materiaal wordt ingezet, voor een volledig overzicht zie 
bijlage 9: tabel C1. Hierin wordt vooral zichtbaar dat het Tomke-materiaal ingezet wordt tijdens 
thema’s als aanvulling op het andere (Nederlandse) materiaal. 

 

Tabel 11: Reacties op de mogelijke momenten om Tomke-materiaal in te zetten 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 10 Thema goed over te laten komen, zo heb je nog meer ondersteuning bij een onderwerp of 
thema. 

Resp. 46 Als onderdeel van een thema, als taalactiviteit, als zangactiviteit, kinderen kennen Tomke 
en Tomke is veilig/vertrouwd en Tomke kan een startpunt zijn van diverse activiteiten. 

Resp. 57 Om onze Friese ochtend (1x Ned., 1x Fries) op te leuken. 
Resp. 69 Aanvulling op Nederlands taal bij thema’s. 
Resp. 102 Ter ondersteuning van de thema's die wij gebruiken. Startochtend met Tomke in de kring 

en ook weer eindigen met Tomke in de kring. 

88,4 79,8 81,4 
64,3 65,1 

38,8 47,3 

11,6 20,2 18,6 
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Figuur 16: C29 - Gebruik Tomke-materiaal naar moment in %                   N=129 
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Verschillende stellingen sluiten aan bij hoe professionals er over kunnen denken voor welk 
moment Tomke-materiaal inzetbaar is. Uit de stelling ‘Tomke-materiaal biedt jonge kinderen 
mogelijkheden om zelf mee te experimenteren, hoeft niet per sé onder begeleiding’ blijkt dat de 
meeste professionals (58%) aangeven het hier (helemaal) mee eens te zijn, 5% van de 
professionals is het er niet mee eens dat het Tomke-materiaal mogelijkheden biedt voor jonge 
kinderen om zelf mee te experimenteren (zie bijlage 7; nr. 37.3). Uit de stelling ‘Tomke-
materiaal kan op meerdere manieren worden ingezet door de professional’ blijkt dat de meeste 
professionals (83%) aangeven het hier (helemaal) mee eens te zijn, 1% is het hier helemaal niet 
mee eens en vindt dat Tomke-materiaal niet op meerdere manieren kan worden ingezet (zie 
bijlage 7; nr. 37.4). Uit de stelling ‘Tomke-materiaal is alleen geschikt voor thuisgebruik en niet 
in het kindercentrum’ blijkt dat de meeste professionals (84%) aangeven het hier (helemaal) 
niet mee eens te zijn, 3% is het hier mee eens en vindt dat Tomke-materiaal beter geschikt is 
voor thuisgebruik dan voor gebruik op het kindercentrum (zie bijlage 7; nr. 37.7). 

In figuur 17 is uitgedrukt in welke (groeps)samenstelling het Tomke-materiaal door 
professionals op de kindercentra wordt ingezet. Met de hele groep wordt gezien als het meest 
geschikt (87,6%), terwijl het gebruik in duo’s het minst geschikt wordt gevonden (17,8%). Bij 
het analyseren van de open vragen wordt ook duidelijk dat niet alle deelnemende professionals 
alle materialen even geschikt vindt voor iedere (groeps)samenstelling. Een aantal professionals 
geeft bijvoorbeeld aan dat de Tomke-rigeboekjes te klein zijn om met de hele groep tegelijk te 
gebruiken.  

 

Uit de stelling ‘Tomke-materiaal is alleen individueel inzetbaar en niet in groepsverband’ 
blijkt dat de meeste professionals (82%) aangeven het hier (helemaal) niet mee eens te zijn, 4% 
van de professionals is het er mee eens dat het Tomke-materiaal alleen individueel inzetbaar is 
(zie bijlage 7; nr. 37.6).  

 

Het antwoord op deelvraag III wordt hiermee als volgt: Meer dan driekwart van de professionals 
vindt het Tomke-materiaal gemakkelijk inzetbaar op het kindercentrum waar zij werkzaam zijn, 
het is niet alleen voor thuisgebruik. Professionals die het lastig vinden of geen gebruik maken 
van de materialen geven (wederom) aan dat dit komt doordat het niet aansluit bij de (niet-
Friese) situatie op het kindercentrum. Het Tomke-materiaal wordt, door de professionals die het 
wel inzetbaar vinden, op verschillende momenten en manieren ingezet. Vooral tijdens de Fryske 
Foalêswike is de inzet groot, maar ook voor losse gebeurtenissen wordt Tomke-materiaal 
gebruikt. Daarnaast wordt het Tomke-materiaal ingezet tijdens thema’s, als aanvulling op het 
andere (Nederlandse) materiaal. Meer dan de helft van de professionals vindt dat kinderen zelf 
kunnen experimenteren met de Tomke-materialen. Het inzetten van de materialen wordt het 
meest gedaan in groepsverband, toch blijken niet alle materialen hiervoor geschikt. De Tomke-
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rigeboekjes worden bijvoorbeeld gezien als te klein voor het voorlezen in de gehele groep, ook 
zouden de plaatjes groter mogen. 

5.2.4 RESLUTATEN DEELVRAAG IV 

IV. Waarom wordt het Tomke-materiaal gebruikt in de kindercentra? 

Uit vraag D34 blijkt of professionals het belangrijk vinden of er Tomke materialen beschikbaar 
zijn. 7 professionals (4.3%) hebben aangegeven dat het niet belangrijk is dat er Tomke-
materialen beschikbaar zijn tegenover 144 professionals (89.4%) die dat wel vinden, 10 
professionals (6.2%) hebben de vraag open gelaten. Zoals eerder aangegeven in paragraaf 5.2.2 
en 5.2.3 vinden een aantal professionals het lastig om het materiaal in te zetten omdat het 
bijvoorbeeld niet aansluiten bij de groep die ze voor zich hebben (zie tabel 10 en bijlage 9: tabel 
C4 en C5). Andere professionals geven aan dat het bijvoorbeeld niet past bij het VVE-programma 
dat ze gebruiken of dat er geen tijd voor is om het te gebruiken in verband met de tijd die al 
gestoken moet worden in het VVE-programma (zie bijlage 9: tabel C3). 

De professionals is gevraagd naar waarom ze Tomke-materialen op het kindercentrum 
gebruiken, dus met welk doel de materialen worden ingezet. 122 professionals hebben deze 
vraag beantwoordt waarbij blijkt dat 98 professionals (80.3%) aangeeft Tomke-materiaal met 
een doel in te zetten. Veel professionals geven aan het Tomke-materiaal te gebruiken om de 
Friese taal aan te bieden en dit te bevorderen/stimuleren. Maar ook het creëren van een veilige 
omgeving voor de peuters kan een reden zijn om gebruik te maken van het Tomke-materiaal, het 
sluit aan bij de eigen moedertaal. In tabel 12 is een klein overzicht gegeven van de reacties van 
de professionals over met welk doel het Tomke-materiaal wordt ingezet, in bijlage 9: onderdeel 
D is een volledig overzicht van de reacties te vinden. Daarnaast zijn er ook 24 professionals 
(19.7%) die wel gebruik maken van de materialen, maar aangegeven hebben dit niet te doen met 
een specifieke doelstelling. 

Tabel 12: Reacties op het doel om het Tomke-materiaal in te zetten in het kindercentrum. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 5 Friese taal horen, beleven en gebruiken. 
Resp. 37 Tomke-project heeft veel doelstellingen, herkenning, humor en lachen, avontuurlijk. Wat 

er wel en niet mag (normen en waarden). 
Resp. 39 Om de Friese taal te bevorderen, anders de Friese taal minder gebruikt. 
Resp. 75 het is goed om het Fries te stimuleren en elke leidster kan voor zichzelf kiezen welke 

methode ze daar geschikt voor vindt. 
Resp. 112 De Tomke materialen zijn heel goed te gebruiken om de totale ontwikkeling van peuters, 

grootste doel: stimulering taalontwikkeling. 
Resp. 114 Dat peuters die Nederlands praten op deze manier ook met de Friese taal in aanraking 

komen. 
Resp. 138 Het is belangrijk dat er Tomke-materialen beschikbaar zijn voor de algemene 

ontwikkeling. Ik maak er geen gebruik van!! 
Resp. 160 Dat kinderen vertrouwd raken en daardoor zich nog beter kunnen/durven uiten. 

Benoemen van alles om zich heen d.m.v. Tomke of de andere figuren. 

 
Daarnaast is de professionals gevraagd in hoeverre ze het eens zijn met (doel)stellingen 

waaraan het Tomke-project zou (kunnen) voldoen. 60% van de professionals vindt dat het 
Tomke-project echte doelstellingen heeft, tegenover 10% van de professionals die dit niet vindt. 
Deze percentages staan ietwat scheef tegenover de eerder genoemde aantallen uit vraag D34, 
waar 89.4% van de professionals het belangrijk vindt dat er Tomke-materiaal beschikbaar is en 
er (maar) 19.7% van de professionals is die gebruik maken van Tomke-materiaal zonder 
specifieke doelstelling. Uit de stellingen van vraag D36 van de vragenlijst kan verder 



 

  ~ 54 ~ 

geconcludeerd worden of de professionals het eens zijn met de (doel)stellingen waaraan het 
Tomke-project zou kunnen voldoen (voor een grafische weergave zie bijlage 7). De verdere 
uitkomsten van de stellingen zullen in paragraaf 5.3 besproken worden. 

Daarnaast hebben de professionals ook verschillende stellingen beantwoord over het 
taalgebruik binnen het kindercentrum (voor een grafische weergave zie bijlage 8). Hieruit komt 
naar voren dat 83% van de professionals het belangrijk vindt dat alle kinderen uit de provincie 
Fryslân in aanraking komen met de Friese taal, tegenover 5% die dat (helemaal) niet belangrijk 
vindt. Ook is 81% van de professionals het er (helemaal) mee eens dat de jonge kinderen op de 
werkplek van de professional in aanraking komt met meerdere talen/dialecten, tegenover 6% 
die het hier (helemaal) niet mee eens is. 47% van de professionals gebruikt gedurende de dag 
verschillende talen/dialecten met de kinderen op de werkplek, tegenover 39% die dit niet doet 
en dus één taal/dialect gebruikt gedurende de dag. 14% van de professionals heeft hierover 
geen mening, is neutraal, en weet misschien niet hoe zijn/haar taalgebruik is tegenover de 
kinderen op de werkplek. De verdere uitkomsten van de stellingen zullen in paragraaf 5.3 
besproken worden. 

 

Het antwoord op deelvraag IV wordt hiermee als volgt: Het grootste deel van de professionals 
vinden het belangrijk dat er Tomke-materialen beschikbaar zijn, maar een klein aantal vindt dit 
niet noodzakelijk. Veel professionals geven aan dat het Tomke-materiaal wordt ingezet voor de 
(Friese) taalontwikkeling, maar ook het creëren van een veilige omgeving wordt als reden 
gegeven om het Tomke-materiaal te gebruiken. Maar er zijn ook een aantal professionals die wel 
gebruik maken van het materiaal, maar dit zonder specifieke doelstelling doen. 83% van de 
professionals vindt het belangrijk dat alle kinderen in de provincie Fryslân in aanraking komen 
met de Friese taal. 81% van de professionals geeft dan ook aan dat de kinderen op de werkplek 
in aanraking komen met verschillende talen/dialecten. Bijna de helft van de professionals, 47%, 
geeft aan meerdere talen/dialecten met de kinderen op de werkplek te spreken, tegenover 39% 
die (consequent) één taal gebruikt. De deelvraag zal vanuit paragraaf 5.3 verder beantwoord 
worden. 

5.2.5 RESULTATEN DEELVRAAG V 

V. Waar is nog behoefte aan in de toekomst? 

In bijlage 8 is een grafische weergave te vinden van hoe nuttig de “Tomke-materialen” die 
speciaal voor professionals worden ontwikkeld gevonden worden. Het blijkt dat bijna de helft 
van de professionals (46%) niet op de hoogte is van de lesbrieven die er beschikbaar zijn, door 
41.6% worden deze als (heel erg) nuttig beschouwd en 12.4% vindt het (helemaal) niet nuttig. 
Door 65.2% wordt de Tomke-nieuwsbrief als (heel erg) nuttig beschouwd en 12.4% vindt het 
(helemaal) niet nuttig. Bijna een kwart van de professionals (22.4%) is niet bekend met de 
Tomke-nieuwsbrief en ook 23.6% is niet bekend met het symposium/inspiratieavond. Door 
59.6% van de professionals wordt het symposium/inspiratieavond als (heel erg) nuttig 
beschouwd, tegenover 16.8% die het (helemaal) niet nuttig vindt (in bijlage 9: tabel E4 zijn 
reacties op de ‘bijscholing’ te vinden). Tot slot is meer dan een kwart van de professionals 
(26.7%) niet op de hoogte van de Tomke-website voor professionals. Door 60.2% wordt de 
website als (heel erg) nuttig gezien en 13.1% vindt de website (helemaal) niet nuttig (in bijlage 
9: tabel B6 staan enkele reacties over het gebruik van de website). 

Uit de analyses blijkt dat 74 professionals (48.7%) het wel zien zitten dat de Tomke-
themaboekjes in de toekomst ook omgezet worden in een abonnement, 36 zouden dit dan 
tweetalig willen en 38 alleen Friestalig. 78 professionals (51.3%) geven echter aan hier niet op 
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te zitten wachten en 63 geven hier ook een reden voor. 31x wordt aangegeven dat er geen geld 
voor is (vanuit de stichting) om het te betalen. Andere redenen, die misschien zelfs als gevolg 
hiervan kunnen worden beschouwd, zijn dat het Fries dan uit de kindercentra verdwijnt en dat 
het dan meer voor thuisgebruik wordt. Zeker wanneer er ook gebruik gemaakt wordt van een 
VVE-programma zal er steeds minder mogelijk worden om met de Friese taal bezig te zijn en dat 
wordt door de professionals als zonde beschouwd. 

In de vragenlijst hebben de professionals de kans gekregen om aan te geven waar ze in de 
toekomst, qua materialen, nog behoefte aan hebben. In figuur 18 zijn de verschillende 
keuzemogelijkheden weergegeven. Hieruit blijkt dat de professionals aangegeven dat er belang 
is bij verschillende soorten materiaal. De meeste behoefte blijkt uit te gaan naar materialen voor 
muziek/liedjes, knutselactiviteiten (kleurplaten/werkbladen) en motoriek-/beweegactiviteiten. 
De minste behoefte is er voor digitale materialen zoals Apps en E-books.  

 

Tot slot is de professionals ook gevraagd aan welke thema’s of onderwerpen zij nog behoefte 
hebben. Er worden verschillende suggesties gedaan die te vinden zijn in bijlage 9: tabel C2 en F1 
t/m F3. Er blijkt qua materialen vooral nog behoefte te zijn aan (hand)poppen van Romke, 
Kornelia en YanaYu en de kwaliteit van de boeken kan worden verbeterd door de plaatjes te 
vergroten. 

 

Het antwoord op deelvraag V wordt hiermee als volgt: Een (groot) deel van de professionals is 
niet op de hoogte van de materialen die er (speciaal) voor professionals ontwikkeld worden. De 
professionals die wel bekend zijn met deze materialen vinden de materialen over het algemeen 
(heel erg) nuttig. Over de behoefte voor een abonnement op de Tomke-themaboekjes zijn de 
professionals verdeeld, bijna de helft lijkt dit een goed idee terwijl iets meer dan de helft hier 
niet op zit te wachten en is bang dat het Fries uit de kindercentra zal verdwijnen omdat er geen 
budget (bij de stichtingen) voor beschikbaar is. Verder gaat de behoefte qua materialen uit naar 
(hand)poppen van Romke, Kornelia en YanaYu, grote(re) boeken met grotere plaatjes en 
materialen voor muziek/liedjes, knutselactiviteiten (kleurplaten/werkbladen) en motoriek-
/beweegactiviteiten. De minste behoefte is er voor digitale materialen zoals Apps en E-books.  

5.3 RESULTATEN OP STELLINGEN, OPEN VRAGEN EN INTERVIEWS 

In deze paragraaf staat beschreven welke antwoorden er gegeven zijn op de stellingen, open 
vragen en interviews. Zoals aangegeven in paragraaf 4.6 zijn de stellingen, open vragen en 
interviews op te delen in verschillende thema’s. In tabel 2 (te vinden in paragraaf 4.6) waren al 
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Figuur 18: F48 - Toekomst behoefte Tomke-materialen in %                   N=152 
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mogelijke thema’s aangegeven, in tabel 13 is aangegeven hoe de verschillende thema’s uit de 
open vragen uiteindelijk benoemd zijn. De uitspraken die passen bij deze thema’s zijn te vinden 
onder bijlage 9. Voor de beschrijving van de stellingen zijn de thema’s zoals benoemd in tabel 2 
aangehouden. 

Tabel 13: Thema’s open vragen en aantal geturfde respondenten.  

Thema’s van de open vragen Aantal respondenten 

B. Wat is het aanbod van Tomke-materialen, hoe wordt dit ervaren?  

B1. De personages spreken aan, zijn herkenbaar voor peuters. 20 

B2. Er is geen budget voor, de materialen worden niet gebruikt. 3 

B3. De materialen zijn leuk, mooi, grappig, aansprekend etc. 43 

B4. Friese materialen in het algemeen. 6 

B5. Het materiaal sluit aan bij de belevingswereld van de peuters, doelgroep. 
Het is herkenbaar. De avonturen spreken aan, de onderwerpen/thema’s zijn 
herkenbaar voor peuters. 

98 

B6. Het digitale materiaal is (minder) inzetbaar, leuk en bruikbaar. 12 

C. Hoe worden de Tomke-materialen ingezet in kindercentra?  

C1. Bij welke gebeurtenissen worden Tomke-materialen ingezet? 
Waarvan voor thema’s/projecten 

55 
34 

C2. De kwaliteit van de Tomke-materialen is (niet) goed. 17 

C3. Het Tomke-project is (niet) goed inzetbaar naast een VVE-programma. 18 

C4. Tomke-materialen zijn goed, leuk etc. inzetbaar op het kindercentrum. 12 

C5. Tomke-materiaal is moeilijk inzetbaar voor peuters, het sluit niet aan, 
het materiaal is niet nodig. 

15 

D. Welke doelstellingen heeft het Tomke-project?  

D1. Het Tomke-project bevordert/stimuleert de Friese taal. 51 

D2. Het Tomke-project heeft vele doelstellingen. Het Tomke-project leert 
peuters “dingen” (op een speelse manier). Het bevordert/stimuleert 
verschillende ontwikkelingsgebieden (taal; sociaal-emotioneel; motoriek; 
creatieve/muzikale etc.) bij peuters. 

39 

D3. Het Tomke-project bevordert/stimuleert de twee-/meertaligheid en het 
beleid hiervan. 

6 

D4. Tomke zorgt voor veiligheid/veilig gevoel bij peuters (welbevinden). 12 

E. Hoe zien de professionele vaardigheden er uit in combinatie met het 
Tomke-project? 

 

E1 Benoemen van doelstellingen voor Tomke-materialen is niet mogelijk, 
niet bekend met het project. 

3 

E2. Omgang met verschillende talen binnen het kindercentrum. 13 

E3. Het is (on)belangrijk dat er een Friese omgeving gecreëerd wordt op het 
kindercentrum. 

22 

E4. Bijscholing via het Tomke-project wordt (niet) gevolgd. 6 

E5. Het Tomke-project stimuleert de professional bezig te zijn met de Friese 
taal. 

17 

F. Welke behoeftes zijn er nog voor de toekomst?  

F1. Welke materialen zouden er in de toekomst nog moeten worden 
ontwikkeld? 

24 

F2. Welke thema’s/onderwerpen zouden er in de toekomst nog moeten 
worden behandeld? 

23 

F3. Bij welke VVE-programma’s kan het Tomke-project nog beter aansluiten 
(of juist niet)? 

8 

5.3.1 MEEST VOORKOMENDE ANTWOORDEN OP DE OPEN VRAGEN 

In deze paragraaf zullen de meest voorkomende antwoorden op de open vragen beschreven 
worden. De thema’s uit tabel 13 zijn hiervoor leidend. Onderdeel B en onderdeel C zijn niet op 
alle vlakken even goed te onderscheiden en dat blijkt ook uit de antwoorden op de open vragen 
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die gegeven zijn. Er is geprobeerd om toch een onderscheid te maken en het resultaat hiervan is 
te vinden in tabel 13 onder deze onderdelen. 

Onderdeel B. Wat is het aanbod van Tomke-materialen, hoe wordt dit ervaren? 
In tabel 13 wordt onderscheid gemaakt tussen ‘B1: De personages spreken aan’, ‘B3: De 
materialen zijn aansprekend’ en ‘B5: De avonturen spreken aan’. Dit onderscheid is gemaakt 
vanwege het gemak van het sorteren van de reacties op de open vragen, toch hoeft dit 
onderscheid niet per sé gemaakt te worden, want het zegt uiteindelijk allemaal hetzelfde: Als het 
(personage, materiaal, avontuur) aanspreekt, mag er vanuit worden gegaan dat het gebruik als 
positief ervaren wordt. Uit de reacties op de open vragen blijkt dan ook dat er veel professionals 
zijn die aangeven dat de Tomke-materialen de peuters aanspreekt. Er is daarnaast in vraag C20 
expliciet gevraagd of de professionals vinden dat Tomke-materialen aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. 14 van de 161 professionals geven aan dat Tomke-materiaal 
niet aansluit bij de belevingswereld van de kinderen op het kindercentrum waar zij werkzaam 
zijn tegenover 136 professionals die dit wel vinden. Vooral het woord ‘herkenbaar’ komt 
veelvuldig terug in de antwoorden die gegeven worden (bijlage 9: tabel B1, B3 en B5). 

Toch is er niet voor alle professionals de mogelijkheid om gebruik te maken van Tomke-
materialen. Er is geen ervaring doordat er geen budget is, er gebruik wordt gemaakt van een 
VVE-programma of omdat er een niet-Friese situatie op het kindercentrum is die volgens de 
professionals niet genoeg aansluiting geeft om het materiaal te gebruiken (bijlage 9: tabel B2). 

Ook de ervaringen rondom het gebruik van digitale materialen laten de professionals in de 
antwoorden op de open vragen aan bod komen. Zo geven verschillende professionals aan dat het 
gebruik niet mogelijk is omdat er geen budget is voor het aanschaffen van het digitale materiaal 
waarop het afgespeeld moet worden. Maar ook de wil om het digitale materiaal te gebruiken is 
er niet altijd. Digitale materialen worden daarom door een aantal professionals gezien als beter 
inzetbaar voor thuisgebruik. Toch zijn er ook professionals die aangeven dat hier de komende 
jaren in geïnvesteerd gaat worden en hierdoor het digitale materiaal inzetbaar wordt. Daarnaast 
wordt er ook door verschillende professionals kritiek geuit op de website die beschikbaar is 
voor kindercentra. De website is niet up-to-date en staat al lange tijd op ‘in behandeling’. Dit is 
dan ook een van de redenen waarom professionals dit materiaal als negatief ervaren (bijlage 9: 
tabel B6). 

Onderdeel C. Hoe worden de Tomke-materialen ingezet in kindercentra? 
In onderdeel B werd duidelijk dat veel professionals het gebruiken van Tomke-materialen als 
positief ervaren omdat het aanspreekt en herkenbaar is voor de peuters op het kindercentrum 
(zie ook bijlage 9: tabel C4). Toch geven ook 14 professionals aan dat het gebruik van Tomke-
materialen niet past bij de situatie op het kindercentrum waar zij mee te maken hebben. 
Redenen die hiervoor gegeven worden zijn bijvoorbeeld dat ze geen Friestalige groep 
hebben/zijn en nauwelijks te maken hebben met Friestalige kinderen. Sommige professionals 
geven ook aan dat het materiaal te moeilijk is voor jonge peuters, omdat er meerdere 
verhaallijnen te onderscheiden zijn of de Friese woorden te ver bij de kinderen vandaan staan 
(zie ook paragraaf 5.2.3: tabel 10 en bijlage 9: tabel C5). Ook vinden een aantal professionals het 
materiaal moeilijk inzetbaar omdat het niet past (qua tijd) bij het VVE-programma wat zij 
gebruiken. Deze reden is echter te verwaarlozen, want er zijn veel meer professionals die 
aangeven dat het Tomke-materiaal juist goed inzetbaar is naast of in combinatie met het VVE-
programma (bijlage 9: tabel C3). Een aantal geeft zelfs aan dat ze de Tomke-materialen graag als 
(zelfstandig) VVE-programma zouden willen zien (hierover onder onderdeel F meer). Op de 
vraag wanneer het Tomke-materiaal dan ingezet wordt door de professionals die er wel mee 
werken, geven veel professionals aan dat ze het gebruiken als aanvulling op (Nederlandse) 
thema’s of projecten (zie ook paragraaf 5.2.3: tabel 10 en bijlage 9: tabel C1).  
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Een aantal professionals geeft in de antwoorden op de open vragen een reactie op de 
kwaliteit van de Tomke-materialen die gemaakt zijn. Veel professionals zijn het er over eens dat 
het leuke, kleurige en mooie materialen zijn (bijlage 9: tabel B3), maar niet alle materialen zijn 
van even goede kwaliteit. Zo wordt er een aantal keer op gewezen dat de Tomke-puzzel slap is 
en zeker snel stuk gaat wanneer er door peuters veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Ook de 
boekjes worden qua inhoud niet allemaal even goed gevonden, zoals al aangeven is, is de taal in 
sommige gevallen een struikelblok voor de peuters, maar ook het gebrek aan voldoende en 
grote(re) plaatjes zorgt er voor dat er kritiek ontstaat op de gemaakte boekjes. De professionals 
willen de materialen graag kunnen inzetten met de hele groep, in de kring, maar ze worden door 
het formaat van de boekjes hierin belemmerd (bijlage 9: tabel C2). 

Onderdeel D. Welke doelstellingen heeft het Tomke-project? 
Uit de open vragen blijkt dat een groot deel van de professionals het stimuleren/bevorderen van 
de Friese taal een doel vinden van de Tomke-materialen (bijlage 9: tabel D1), ook geeft een 
aantal professionals aan dat het Tomke-materiaal stimuleert in de ontwikkeling van meer-/ 
tweetaligheid (bijlage 9: tabel D3). Maar niet alleen de (Friese/tweede) taal wordt volgens 
professionals gestimuleerd door het gebruiken van Tomke-materialen, ook andere 
ontwikkelingsgebieden krijgen een impuls. Eerder in paragraaf 5.2.4 zijn in tabel 12 al een 
aantal reacties van professionals gegeven over de verschillende doelstellingen die het Tomke-
project heeft (zie ook bijlage 9: tabel D2 en D4). Toch blijkt ook dat niet alle professionals weten 
of er überhaupt doelen zijn vanuit het Tomke-project (bijlage 9: tabel E1). 

Onderdeel E. Hoe zien de professionele vaardigheden er uit in combinatie met het Tomke-
project? 
Onder de professionele vaardigheden wordt ook verstaan dat het kindercentrum bezig is met 
het taalbeleid en de omgang van verschillende talen binnen het kindercentrum. Een aantal 
professionals beschrijft hoe de omgang is met de verschillende talen op het kindercentrum (zie 
bijlage 9: tabel E2). Eén van de professionals trekt zelf ook een conclusie over het gebruik van de 
Nederlandse taal door peuters, namelijk: “Het valt mij op dat veel Friestalige kinderen Nederlands 
spreken op het kinderdagverblijf. Waarschijnlijk komt dat van de pc en tv.” De vraag is natuurlijk 
of dit inderdaad komt door het (passief) gebruiken van de televisie en computer (zie ook 
paragraaf 2.3) of dat de kinderen een eerste ervaring op het kindercentrum in het Nederlands 
hebben gehad en nu de Nederlandse taal associëren met het kindercentrum of nog weer en 
andere reden. Dit blijven in dit geval speculaties. 

Uit de reacties op de open vragen is op te maken dat professionals welwillend zijn als het gaat 
om het creëren van een Friese omgeving af te lezen (bijlage 9: tabel E3). Een aantal professionals 
geeft aan geen Fries te spreken en er mag dan bij deze professionals ook vanuit worden gegaan 
dat de wil om een Friestalige omgeving te creëren er ook niet is. Daarnaast geven een aantal 
professionals aan dat er nauwelijks of weinig Friestalige kinderen in de groep zitten. Ook bij deze 
professionals mag er vanuit worden gegaan dat zij de noodzaak van het creëren van een Friese 
omgeving niet inzien. Dit is zonde, want het hebben van weinig Friese kinderen betekent dat er 
wel een aantal zijn. Een vraag die hieruit gelijk naar voren komt is of de ‘hoeveelheid’ Friese 
kinderen uit zou moeten maken of er wel of geen Friese omgeving op het kindercentrum 
gecreëerd moet worden. Ook als er maar één kind op het kindercentrum komt die nog niet 
zindelijk is wordt er toch ook voor gezorgd dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin het 
kind verschoond kan worden? Er zijn daarnaast ook professionals die door het gebruiken van 
Tomke-materialen geïnspireerd worden om de Friese taal juist wel te gebruiken (bijlage 9: tabel 
E5).  

Verder geven een aantal professionals een reactie op de ‘bijscholing’ die vanuit het Tomke-
project georganiseerd wordt: de Tomke-inspiratieavond (bijlage 9: tabel E4). Een aantal van 
deze professionals is hierover niet positief, het is niet interessant en er worden geen nieuwe 
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dingen geleerd. Toch geven een aantal andere professionals juist aan dat ze het wel inspirerend 
gevonden hebben en dat ze er graag naar toe zouden willen gaan. In vraag E43 is gevraagd of de 
professionals van plan zijn naar de komende inspiratieavond te gaan. De vraag is ingevuld door 
151 professionals, 22 professionals (14.6%) hiervan geven aan om te gaan, 40 professionals 
(26.5%) gaan sowieso niet en 89 professionals (58.9%) zijn er nog niet over uit of ze naar de 
inspiratieavond zullen gaan. 

Onderdeel F. Welke behoeftes zijn er nog voor de toekomst?  
De laatste items uit de vragenlijst waren compleet gericht op de toekomstbehoeftes van de 
professionals wat betreft Tomke-materialen. Uit de reacties op de open vragen die bij deze 
items, maar ook bij andere items, naar voren kwamen zijn gesorteerd in bijlage 9 in de tabellen 
F1 t/m F3. Er is een onderscheid gemaakt tussen de behoefte aan materialen, de behoefte aan 
thema’s en de behoefte voor het aansluiten bij (Nederlandse ) VVE-programma’s. Ondanks dat 
een aantal professionals aangeeft Tomke-materialen niet te kunnen gebruiken vanwege het 
gebruik van een VVE-programma wordt er door andere professionals juist gevraagd naar een 
(betere) aansluiting bij de (Nederlandse) VVE-programma’s om nog meer materiaal als 
aanvulling te kunnen gebruiken. Er worden verschillende VVE-programma’s genoemd: 
Piramide, Uk&Puk, Puk&Ko en Peuterplein (bijlage 9: tabel F3). 

Zoals onder onderdeel C al eerder werd aangegeven is er de behoefte dat de kwaliteit van 
sommige materialen verbeterd. Bijvoorbeeld dat de nieuwe materialen, en dan specifiek de 
nieuwe Tomke-boekjes, uit meer en grote(re) plaatjes bestaan. Daarnaast komt bij meerdere 
professionals de vraag naar voren of er ook (hand)poppen van Romke, Kornelia en YanaYu 
gemaakt kunnen worden (bijlage 9: tabel C2 en F1).  

Een aantal professionals geeft aan dat ze graag vroegtijdig op de hoogte gehouden willen 
worden van de thema’s waar Tomke aandacht aan besteed. Nieuwe thema’s waar Tomke nog bij 
aan zou kunnen sluiten zijn bijvoorbeeld seizoenen (vaak wordt de winter genoemd), het 
omgaan met (negatieve) emoties (zoals: boos, driftbuien, angst, verdriet), bewegen (sport en 
spel) en vakantie. Daarnaast geven een aantal professionals aan dat er ook niets mis mee is om 
een goed thema’s nog eens uit de kast te halen en verder uit te diepen. Het hoeft niet altijd nieuw 
te zijn (bijlage 9: tabel F2). 

5.2.3 UITSPRAKEN INTERVIEWS 

In bijlage 10 zijn de interviews met drie leidsters van peuterspeelzalen uit de provincie Fryslân 
opgenomen. Tijdens de interviews zijn dezelfde vragen gesteld als in de vragenlijst (zie bijlage 
2), de geinterviewden zijn op dezelfde onderdelen ondervraagd: A. Algemene kenmerken, B. 
Materiaalaanbod Tomke, C. Materiaalgebruik Tomke, D. Doelstellingen van het Tomke-project, E. 
Vaardigheden professional en F. Toekomstbehoefte Tomke-producten. Eveneens zijn het 
welbevinden van het kind in combinatie met het Tomke-materiaal besproken, de stimulering 
van de Friese taal, de stimulering van de (meertalig, moeder) taalontwikkeling, het taalgebruik 
(professional-kind) en de ervaringen en meningen van de peuterleidsters in relatie tot het 
werken met Friese materialen. 

5.3.3 ANTWOORDEN OP DE STELLINGEN 

In deze paragraaf zullen de verschillende stellingen beschreven worden. Een grafische weergave 
van de stellingen is te vinden in bijlage 7 (D36 en D37) en bijlage 8 (E41). 

Welbevinden( van het kind) 
Verschillende stellingen uit de vragen D36 en D37 gaan over het welbevinden van het kind bij 
het gebruiken van Tomke-materialen, hierin zijn ook verschillende doelstellingen van het 
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project terug te vinden. Het grootste deel van de professionals is het er over eens dat het Tomke-
project positief is voor het welbevinden van de kinderen op het kindercentrum. Zo geeft 82% 
van de professionals aan dat het Tomke-project voor plezier zorgt, tegenover 1% van de 
professionals die het hier helemaal niet mee eens is. Meer dan de helft van de professionals 
(57%) is verder van mening dat het gebruiken van Tomke-materialen er voor zorgt dat het 
zelfvertrouwen van de kinderen wordt vergroot. Er zijn geen professionals die het hier 
(helemaal) niet mee eens zijn, de overige professionals (43%) zijn neutraal. Ook geeft bijna 
driekwart van de professionals (73%) aan dat het Tomke-materiaal zorgt voor nieuwe 
impulsen/inzichten bij de kinderen, tegenover 1% van de professionals die het hier helemaal 
niet mee eens is. Daarnaast is 85% van de professionals het er (helemaal) mee eens dat Tomke-
materialen op een veilige manier te gebruiken zijn door jonge kinderen, tegenover 1% van de 
professionals die het hier helemaal niet mee eens is.  

Stimulering van de Friese taal 
Verschillende stellingen uit de vragen D36, D37 en E41 gaan over het stimuleren van de Friese 
taal. Het blijkt allereerst dat niet alle professionals (3%) het Frysk een mooie taal vinden, het 
overgrote merendeel van de professionals (92%) vindt de Friese taal overigens niet lelijk. 87% 
van de professionals vindt dan ook dat alle kinderen in de provincie Fryslân in aanraking zouden 
moeten komen met de Friese taal. 5% van de professionals is het hier (helemaal) niet mee eens. 

Verder blijkt dat het Tomke-project er voor zorgt dat driekwart van de professionals een 
positieve(re) houding krijgt ten aanzien van de Friese taal, tegenover 5% van de professionals 
die het hier helemaal niet mee eens is. 89% van de professionals geeft zelfs aan dat het Tomke-
project een stimulans is om te gaan voorlezen in het Fries, tegenover 2% van de professionals 
die het hier (helemaal) niet mee eens is. Daarnaast is 81% van de professionals het er (helemaal) 
mee eens dat het Tomke-project er voor zorgt dat het actief gebruik van de Friese taal bij jonge 
kinderen wordt gestimuleerd. 2% van de professionals is het hier (helemaal) niet mee eens.  

Stimulering van de (meertalige, moeder) taalontwikkeling 
Verschillende stellingen uit de vragen D36 en E41 gaan over het stimuleren van de (meertalige, 
moeder)taalontwikkeling, maar ook over het aanbieden van meerdere talen. Uit de stellingen 
blijkt dat 4% van de professionals van mening is dat jonge kinderen belast worden door het 
aanbieden van meerdere talen, één taal is volgens hen voldoende. Dit tegenover 93% van de 
professionals die het (helemaal) niet eens is met het deze stelling, zij vinden juist dat jonge 
kinderen niet belast worden door het aanbieden van meerdere talen. Ook is 94% van de 
professionals van mening dat kinderen die meertalig zijn meer voordelen hebben dat kinderen 
die ééntalig zijn, tegenover 1% van de professionals die hier helemaal niet mee eens is. Ook een 
hoog percentage wordt teruggevonden in de stelling ‘Op mijn werkplek vind ik het belangrijk dat 
jonge kinderen met meerdere talen/dialecten in aanraking komen’. Ook hier is het overgrote 
deel van de professionals (81%) het hier (helemaal) mee eens dat kinderen op de werkplek van 
de professionals meerdere talen/dialecten tegen zouden moeten komen, tegenover 6% van de 
professionals die het hier (helemaal) niet mee eens is. Ook vindt 80% van de professionals het 
belangrijk om de meertalige taalontwikkeling te observeren, tegenover 3% van de professionals 
die dit (helemaal) niet belangrijk vinden. Daarnaast is bijna de helft van de professionals (43%) 
het er (helemaal) mee eens dat jonge kinderen in hun moedertaal benaderd zouden moeten 
worden, 30% van de professionals is het hier echter (helemaal) niet mee eens. Iets meer dan een 
kwart van de professionals (27%) heeft hierover geen mening en is neutraal. 

Verder is 87% van de professionals het er wel (helemaal) mee eens dat de taalontwikkeling 
wordt gestimuleerd door gebruik te maken van het Tomke-project. Het gaat hier om de 
taalontwikkeling in het algemeen, niet zoals hierboven, over de Friese taalontwikkeling. 1% van 
de professionals is het er helemaal niet mee eens dat het Tomke-project zou zorgen voor een 
stimulans in de taalontwikkeling. 
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Taalgebruik (professional-kind) 
Verschillende stellingen uit de vragen D36, D37 en E41 gaan over het taalgebruik binnen het 
kindercentrum en hoe de interactie tussen professionals en kinderen, maar ook kinderen 
onderling er uit ziet. Iets meer dan de helft van de professionals (56%) is het er (helemaal) mee 
eens dat het Tomke-project kindercentra stimuleert om afspraken te maken over de taal. 8% van 
de professionals is het hier (helemaal) niet mee eens. 

Bijna driekwart van de professionals (73%) is het er (helemaal) mee eens dat het Tomke-
materiaal zorgt voor interactie tussen kinderen onderling, tegenover 2% van de professionals 
die het hier (helemaal) niet mee eens is. Daarnaast is 86% van de professionals het er (helemaal) 
mee eens dat het Tomke-materiaal zorgt voor interactie tussen de kinderen en henzelf als 
professionals, tegenover 1% van de professionals die het hier niet mee eens is.  

5.4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Nu er antwoorden gegeven zijn op de vijf deelvragen, de antwoorden op de stellingen onder de 
loep genomen zijn en de meest voorkomende antwoorden op open vragen zijn behandeld, kan er 
een antwoord geformuleerd worden op de centrale onderzoeksvraag. Deze vraag luidde als 
volgt: ‘Op welke manier wordt Tomke ingezet in de kindercentra in de provincie Fryslân en welke 
behoeftes zijn er nog voor de toekomst?’ Omdat deze hoofdvraag op te delen is in twee stukken, 
zal er ook een tweeledig antwoord worden gevormd: 

Op welke manier wordt Tomke ingezet in de kindercentra in de provincie Fryslân? 
Op alle verschillende kindercentra (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en speelleergroep), in 
veel verschillende plaatsen in minstens 22 gemeentes (van de 27 uit 2013), in de provincie 
Fryslân wordt er gebruik gemaakt van de Tomke-materialen. Over de inzetbaarheid van de 
materialen op speelleergroepen is alleen weinig te zeggen omdat er vanuit deze instelling weinig 
respons ontvangen is. Wel kunnen er redelijke uitspraken worden gedaan over de inzetbaarheid 
op de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven. De ervaring van de meeste professionals in 
deze voorschoolse instellingen is dat Tomke-materiaal gemakkelijk inzetbaar is voor zowel 
jongens als meisjes in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De personage Tomke en de avonturen die hij 
beleeft spreekt de kinderen erg aan, het is herkenbaar voor ze. De herkenbaarheid gaat niet 
alleen over de ervaringen die Tomke opdoet in de verhaaltjes, ook de taal is voor veel kinderen 
een herkenbaar aspect. 

De Tomke-materialen worden door veel professionals gezien als leuke, kleurige en mooie 
materialen die veilig door kinderen (zelf) te gebruiken zijn. Het blijkt dat alle materialen die 
onder het mom van Tomke ontwikkeld zijn, gebruikt worden op de verschillende voorschoolse 
instellingen, zij het soms in mindere mate. De meeste inzet vindt plaats in groepsverband, maar 
ook in kleinere groepjes of met individuele kinderen is het materiaal prima in te zetten. Het 
Tomke-temaboekje, wat gratis verstrekt wordt aan de kindercentra, wordt gezien als meest 
inzetbaar van alle materialen. Daarnaast worden het Tomke-rigeboekje ‘Tomke nei it húske’ en 
de hand-/vingerpoppetjes gezien als meest inzetbaar. De digitale materialen worden minder 
gebruikt omdat er op kindercentra vaak geen mogelijkheden zijn om de materialen op af te 
spelen. Dit materiaal zou misschien beter als wel thuis inzetbaar worden beschouwd. 

Veel kindercentra beschikken tegenwoordig over een taalbeleid. Hierbij kan het gaan over 
het gebruiken van de Nederlandse taal, maar in steeds meer gevallen worden er ook afspraken 
gemaakt over het gebruiken van de Friese taal binnen het kindercentrum. Het Tomke-project 
zorgt ervoor dat kindercentra gestimuleerd worden om afspraken te maken over de taal. Het 
hebben van een Nederlands taalbeleid gaat vaak gepaard met het gebruiken van een VVE-
programma (zoals Uk&Puk, Piramide en Puk&Ko) op een kindercentrum. Het gebruiken van zo’n 
VVE-programma wordt vaak echter niet gezien als een belemmering voor het gebruiken van de 
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Tomke-materialen. Tomke is prima te combineren met de verschillende identificatiefiguren uit 
de Nederlandse VVE-programma’s (zoals Uk en Puk), het sluit goed aan. Professionals geven aan 
dat de Tomke-materialen juist gezien kunnen worden als aanvulling op deze programma’s en de 
thema’s die hierin naar voren komen. Op die manier wordt er voor de professionals een 
mogelijkheid gecreëerd om ook (extra) aandacht te kunnen besteden aan de Friese taal. Naast 
dat Tomke wordt gebruikt voor de aanvulling van VVE-programma’s en thema’s, is de 
inzetbaarheid groot tijdens de Fryske Foarlêswike.  

Het grootste deel van de professionals vindt het belangrijk dat er Tomke-materialen 
beschikbaar zijn en dat dit ook in de toekomst blijft bestaan. Tomke zorgt voor plezier! Het 
Tomke-materiaal wordt vooral ingezet met het doel om de Friese taal te stimuleren bij jonge 
kinderen, het effect hiervan is dat Tomke er voor zorgt dat jonge kinderen gestimuleerd worden 
om de Friese taal daadwerkelijk te gebruiken. Maar ook het creëren van een veilige omgeving 
wordt genoemd als een van de redenen om Tomke-materialen in te zetten. Daarnaast vergroot 
Tomke het zelfvertrouwen bij veel peuters, het zorgt voor nieuwe impulsen/inzichten en het 
Tomke-materiaal biedt jonge kinderen de mogelijkheid om zelf mee te experimenteren. Verder 
zorgt het Tomke-materiaal er voor dat er interactie ontstaat tussen kinderen onderling, maar 
ook tussen de professional en de kinderen in het kindercentrum. Niet alleen voor kinderen, maar 
ook op professionals zelf heeft Tomke een positief effect. Professionals krijgen een stimulans om 
voor te gaan lezen in het Fries en de houding van professionals tegenover de Friese taal wordt 
positiever. 

Welke behoeftes zijn er nog voor de toekomst? 
De meeste professionals zijn het er over eens dat het belangrijk is dat alle kinderen in de 
provincie Fryslân in aanraking komen met de Friese taal. Het is daarom belangrijk dat het Friese 
Tomke-materiaal blijft bestaan. In de toekomst zou Tomke daarom moeten (blijven) aansluiten 
bij de VVE-programma’s, die vaak verplicht gebruikt moeten worden op de kindercentra. Een 
klein aantal professionals zou Tomke op zichzelf wel willen zien als VVE-programma. Door de 
professionals wordt een betere/blijvende aanvulling gevraagd voor de VVE-programma’s 
Uk&Puk, Piramide, Puk&Ko en Peuterplein. 

De behoefte voor een abonnement op het Tomke-temaboekje is bijna fifty-fifty verdeeld. Veel 
professionals geven aan dat er geen budget beschikbaar is om een abonnement te betalen en het 
Friese materiaal dan daardoor misschien helemaal verdwijnt. Andere materialen waar wel 
behoefte voor is zijn (hand)poppen van Romke, Kornelia en YanaYu en materialen voor 
muziek/liedjes, knutselactiviteiten (kleurplaten/werkbladen) en motoriek/beweegactiviteiten. 
Het blijkt verder dat de professionals Tomke graag in groepsverband willen inzetten, hiervoor is 
niet altijd de mogelijkheid omdat de ‘kwaliteit’ van de materialen zich daar niet voor leent. Zo 
zouden de Tomke-rigeboekjes in de toekomst wel iets groter mogen qua plaatjes. Op die manier 
wordt het beter inzetbaar in de kring. Ook mag de kwaliteit van de eventuele puzzels voor de 
toekomst beter, nu is het minder inzetbaar doordat kinderen er veel op ‘flybje’ en ‘sobje’ (kwijlen 
en sabbelen) en het daardoor gauw ‘zacht’ wordt. 

Professionals willen in de toekomst graag tijdig op de hoogte gehouden worden van de 
thema’s waar Tomke aandacht aan besteed. Nieuwe thema’s die veel genoemd worden zijn 
winter, het omgaan met negatieve emoties (zoals: boos, driftbuien, angst, verdriet), bewegen 
(sport en spel) en vakantie. Toch is er ook niets mis mee om eens een al bestaand thema 
opnieuw op te pakken en verder uit te diepen, want de thema’s die al behandeld zijn sluiten 
volgens de professionals zeer goed aan bij de belevingswereld van de peuters. 

Daarnaast blijkt dat veel professionals niet op de hoogte is van de materialen die er (speciaal) 
voor hen worden ontwikkeld. Terwijl het door de professionals die er wel van op de hoogte zijn 
als (heel erg) nuttig wordt beschouwd. Het zou daarmee ook nuttig kunnen zijn voor de nu nog 
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onwetende professionals, in de toekomst zou hier dus iets mee gedaan kunnen worden. Ook 
moet er in de toekomst gewerkt worden aan de Tomke-website voor professionals. Deze staat al 
(te) lang ‘in behandeling’ en dat wordt als vervelend ervaren door verschillende professionals. 
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HOOFDSTUK 6: DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

In het vorige hoofdstuk is antwoord gegeven op de verschillende deelvragen en is een antwoord 
gepresenteerd op de centrale hoofdvraag. In dit hoofdstuk zullen de sterke en zwakke kanten 
van het onderzoek belicht worden. Daarnaast zullen aanbevelingen gedaan worden voor vervolg 
onderzoek.  

6.1 ZWAKKE KANTEN VAN HET ONDERZOEK 

Aan ieder onderzoek zitten sterke en zwakke onderdelen, zo ook aan dit onderzoek. Om te 
beginnen met de zwakke kanten. De tijdsplanning van het onderzoek was (heel) strak gepland 
en het moest ook allemaal binnen dat tijdsbestek uitgevoerd worden. Dit kan positief uitvallen, 
maar in dit onderzoek heeft het helaas een aantal gebreken met zich mee gebracht. Zo was het 
bijvoorbeeld de bedoeling dat er een zestal interviews gedaan zouden worden uit drie 
geselecteerde gemeentes. Vanwege de strakke planning en de vele tijd die in het ontwikkelen 
van de vragenlijst bleek te zitten, bleken deze zes interviews voor dit tijdbestek niet haalbaar. Er 
zijn uiteindelijk drie interviews afgenomen, in twee van de geselecteerde gemeentes en één niet-
geselecteerde gemeente.  

Daarnaast is bij het verzenden van de vragenlijsten per post geen einddatum genoteerd op de 
vragenlijsten. De verwachting was dat er na ruim een maand geen nieuwe (papieren) 
vragenlijsten retour zouden worden gestuurd en dat er dan zonder problemen een start kon 
worden gemaakt aan de analyse van de resultaten. In de praktijk bleek dit echter wel het geval 
dat er nog (papieren) vragenlijsten binnenkwamen, terwijl er eigenlijk al begonnen was met de 
de data-analyse. Daarom is besloten een sluitingsdatum in te stellen voor de digitale vragenlijst, 
maar voor de papierenversie kon dit niet meer gedaan worden. Na de sluitingsdatum die gesteld 
is voor de digitale versie zijn er nog een tiental papieren vragenlijsten binnengekomen die niet 
meer meegenomen zijn in de analyses. Dit is natuurlijk erg zonde van de data die nu niet is 
meegenomen. Maar vanwege de duur van de stageperiode moest er een bepaalde periode van 
dataverzameling worden ingesteld en kon dit niet worden verlengd, de sluitingsdatum was zelfs 
al een week later dan gepland was. Misschien dat deze data in een vervolg onderzoek mee 
genomen kan worden.  

Verder zijn de antwoorden die door de professionals geven zijn op de open vragen in dit 
onderzoek onder verschillende thema’s ingedeeld (zie paragraaf 4.6, tabel 2 en paragraaf 5.3, 
tabel 13). Soms zijn de antwoorden van de professionals niet duidelijk onder te verdelen in één 
vooraf gesteld thema en/of heeft een antwoord een bepaalde overlap. Er zijn keuzes gemaakt 
om alle antwoorden van de professionals bij een bepaald thema onder te verdelen (zie bijlage 9). 
De keuzes die hierin gemaakt zijn, zijn persoonsgebonden. Een andere onderzoeker had hierin 
andere keuzes kunnen maken, zowel in de benoeming van het thema als aan de verdeling van de 
uitspraken aan de verschillende thema’s. 

De uitkomsten van de vragenlijsten en de antwoorden op de vijf deelvragen (beschreven in 
paragraaf 5.2 en 5.3) zijn alleen met beschrijvende statistieken gepresenteerd in bijlage 5. Er zijn 
geen statistische vergelijkingen of toetsen uitgevoerd. Vanwege het korte tijdsbestek, het doel 
van dit onderzoek en de leesbaarheid van dit rapport is er gekozen voor toegepast onderzoek. 
Op deze manier kunnen de Afûk (waar de projectcoördinatie van het Tomke-project ligt) en de 
werkgroepen KAG-Foarskoalsk en Tomke-Wurkgroep met de uitkomsten en aanbevelingen van 
dit rapport verder aan de slag gaan. Zij kunnen zo hun toekomstige beleid en activiteiten 
(eventueel) aanpassen, wat betreft het Fries en Tomke in de voorschoolse periode op 
kindercentra. 
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Van de 27 gemeenten (in 2013) zijn er 25 vertegenwoordigd in dit onderzoek. Met dit 
resultaat zou aangenomen kunnen worden dat de hele provincie Fryslân vertegenwoordigd is in 
dit onderzoek. Maar er moet niet vergeten worden dat lang niet alle voorschoolse instellingen in 
Fryslân deelgenomen hebben aan dit onderzoek (161 van de 522 voorschoolse instellingen in 
totaal in Fryslân). Lang niet alle professionals werkzaam in voorschoolse instellingen hebben 
dus meegedaan aan dit onderzoek, maar het exacte responspercentage is ook onbekend. De 
uitkomsten van dit onderzoek zijn daarmee dus niet te generaliseren voor de gehele provincie 
Fryslân, maar geven wel inzicht oven het hoe, wat en waarom professionals de Fries taal wel of 
niet stimuleren in voorschoolse instellingen en of ze hierbij gebruik maken van de Tomke-
materialen. 

6.2 STERKE KANTEN VAN HET ONDERZOEK 

Dan nu de sterke kanten van het onderzoek. In figuur 10 (paragraaf 5.1) is af te lezen dat er een 
mooie spreiding is van de respons over de provincie Fryslân. De vragenlijst is ingevuld door 
verschillende professionals uit 25 gemeentes (van de 27 in 2013) en er wordt door professionals 
uit 22 gemeentes ook daadwerkelijk gewerkt met de materialen. Dit betekent dat er een (grote) 
belangstelling bij het Tomke-project is door (bijna) heel de provincie Fryslân. 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een betrouwbaarheid van 90%. In paragraaf 4.5 werd 
aangegeven dat voor de 90% betrouwbaarheid een steekproef nodig is van 143. Met de 167 
professionals die de vragenlijst retour gestuurd hebben, waarvan er 161 bruikbare vragenlijsten 
waren, mag er gezegd worden dat de betrouwbaarheid hoger is dan 90%. De betrouwbaarheid 
van dit onderzoek valt tussen de 90% en 95%. 

Van de 161 professionals die de vragenlijst ingevuld hebben, zijn 121 professionals (75.2%) 
werkzaam op een peuterspeelzaal en 31 professionals (19.3%) werkzaam op een 
kinderdagverblijf. De rest (9 professionals, 5.6%) zijn werkzaam op een speelleergroep of op een 
andere instelling. De groepen zijn dus niet gelijk verdeeld, maar door het grote aantal respons 
van peuterleidsters (toch de voornaamste doelgroep van het Tomke-project) kan worden 
aangenomen dat er een representatieve onderzoekdoelgroep is. De uitkomsten van dit 
onderzoek zijn dus vooral gebaseerd op de meningen en ervaringen van peuterleidsters. 

Dit onderzoek bestaat zowel uit een kwantitatief als kwalitatief deel. De sterke kant van 
kwantitatief onderzoek is dat de resultaten van veel respondenten in cijfers uitgedrukt kunnen 
worden. In dit kwantitatieve deel is daarnaast gebruik gemaakt van zowel online als schriftelijke 
dataverzameling. De kracht van deze combinatie is dat de respondenten zelf een keuze kunnen 
maken in de manier van invullen van de vragenlijst en niet gebonden zijn aan één manier. De 
sterke kant van kwalitatief onderzoek is dat er dieper op thema’s ingegaan kan worden. In dit 
onderzoek zit een combinatie, wat het onderzoek extra sterk maakt. 

De nieuw ontwikkelde vragenlijst voor dit onderzoek is ook goed voor vervolgonderzoek te 
gebruiken. De ‘Vragenlijst Tomke-inventarisatie onderzoek’ is namelijk voor vele doeleinden te 
gebruiken. Het geeft een mooi overzicht van de Tomke-materialen die er ontwikkeld zijn en te 
gebruiken zijn. Zo’n complete lijst was nog niet eerder gemaakt. De stellingen over de 
bekwaamheden, attitude (houding van professionals ten opzichte de meertalige, Friese en 
moedertaalontwikkeling) zijn ook goed te gebruiken voor andere onderzoeken. Veel vragen en 
stellingen komen uit andere al uitgevoerde onderzoeken (vb. Wassenaar & Van der Werf, 2013; 
Lageveen & Oldenbeuving, 2013; Tomke-Wurkgroep, 2010). Dit maakt de items in deze 
vragenlijst sterker en betrouwbaarder voor analyses.  
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6.3 AANBEVELINGEN 

De groepen, wel of geen begeleiding van het SFBO, zijn in dit onderzoek ongeveer gelijk 
verdeeld. 78 kindercentra zijn aangesloten bij het SFBO netwerk tegenover 75 kindercentra die 
niet aangesloten zijn en geen begeleiding krijgen van het SFBO. Deze data is goed te vergelijken 
in een vervolgonderzoek. De verschillen in attitude van de professional, bekwaamheden van de 
professional, het aanbod van Friese (Tomke-) materialen en het gebruik ervan zijn goed te 
vergelijken en hieruit zou verwacht kunnen worden dat de SFBO-instellingen hoger scoren op 
deze onderdelen dan de instellingen die niet bij het SFBO aangesloten zijn. Uit verder onderzoek 
zou dat moeten blijken.  

Uit de open vragen en de interviews komt veel informatie naar voren. Professionals hebben 
de moeite genomen om (soms) uitgebreid hun mening, ervaringen of wensen te uiten. In dit 
onderzoek zijn de opvallendste uitkomsten in paragraaf 5.3 gepresenteerd. Maar in een vervolg 
artikel of rapport zou er nog meer informatie gefilterd en gepresenteerd kunnen worden wat de 
uitspraken van de professional betreft (bijlage 9 en 10).  

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen jongere en oudere peuters. De Valck 
(2006) maakt onderscheid tussen de kleine peuter (2 jaar) en de grote peuter (3 jaar). Kleine 
peuters willen alles uitvinden en ontdekken, alles wat hij tegenkomt probeert hij te gebruiken. 
Er is sprake van een groot voorstellingsvermogen, direct spelmateriaal aanbieden kan hieraan 
afbreuk doen. Ervaringen die bij de kleine peuter horen, zijn: lopen; klimmen; bewegen; 
sjouwen; geborgenheid zoeken; nadoen; gaten vullen; voelen; scheuren; slopen/timmeren; 
bouwen/construeren; kleuren; inventief bezig zijn; sorteren; kijken; luisteren; geluid maken; en 
praten. Grote peuters hebben door herhaling al veel ervaringen omgezet in vaardigheden. 
Spelmateriaal wordt meer een hulpmiddel, het krijgt een levensechtere betekenis. Er is veel 
fantasie en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen levende en levenloze dingen. Ervaringen 
die bij de grote peuter horen, zijn: nadoen; naspelen in het klein; begrenzen; geborgenheid 
zoeken; construeren; ordenen; tekenen; knutselen; geluid maken; kijken en luisteren; en buiten 
spelen. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat Tomke materialen vooral geschikt is voor de 
leeftijd 2-4 jaar, zowel jongens als meisjes. In een vervolg onderzoek of in de ontwikkeling van 
nieuwe materialen zou dit nog verder ingezoomd en uitgewerkt kunnen worden, want nu wordt 
er niet veel onderscheid gemaakt in jonge en oudere peuters.  

Het Tomke-project streeft er naar om met de Tomke-materialen een aanvulling te bieden op 
de landelijke VVE-programma’s. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om meertaligheid 
optimaal te stimuleren binnen de gecertificeerde meertalige kindercentra. De uitgangspunten 
die het Tomke-project heeft sluiten aan bij de uitgangspunten over het belang van voorlees- en 
taalstimulering in de moedertaal van VVE-programma’s zoals Piramide, Kaleidoscoop, Uk&Puk en 
Puk&Ko. Zo zijn bijvoorbeeld de Tomke-materialen en activiteiten door onderwijskundigen en 
schrijfsters van peuterverhalen opgezet en sluit het project nauw aan bij de belevingswereld van 
peuters. De thema’s in het project zijn bewust gekozen en sluiten aan bij de landelijke VVE-
programma’s die gebruikt worden binnen de kindercentra (Tomke-Wurkgroep, 2011). Van de 
161 professionals is meer dan de helft (52.2%; 84 professionals) werkzaam op een VVE-locatie. 
73 professionals zijn niet werkzaam op een VVE-locatie (45.3%) en bij 4 professionals (2.5%) is 
dit niet bekend. Daarnaast is er gevraagd of er gebruik gemaakt wordt van een VVE-programma. 
Ook op niet VVE-locaties blijkt er gebruik te worden gemaakt van een VVE-programma, want 
137 professionals (85.1%) geven aan hier gebruik van te maken. 24 professionals (14.9%) 
maken hier geen gebruik van. Er blijkt dat de meeste kindercentra over het algemeen gebruik 
van de methode Piramide, Uk&Puk of Puk&Ko. 
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In de toekomst is een inventarisatie naar het gebruik van landelijke Nederlandstalige VVE 
methoden/programma’s in Fryslân een must, zodat er een goede aansluiting is van de (nieuw) 
ontwikkelde Friese materialen. In dit onderzoek wordt bij vraag A10 gevraagd naar welke VVE 
methode de kindercentra gebruiken voor de Nederlandse taal. Dit zou verder uitgewerkt kunnen 
worden en bekeken kunnen worden welke methoden in welke gemeenten worden gebruikt.  

Het blijkt dat er geen duidelijke conclusies getrokken kunnen worden als het gaat om het 
budget voor het aanschaffen Friese materialen. Professionals die de vragenlijsten hebben 
ingevuld weten niet precies of er budget is voor het aanschaffen van nieuwe Friese materialen. 
De antwoorden op deze vragen (zie vragen 1, 2 en 13) zouden nog eens kunnen worden bekeken 
en het management van de verschillende kindercentra zou opnieuw gevraagd kunnen worden, 
zo wordt duidelijk welke gemeente wel en welke gemeenten voorschoolse instellingen wel of 
niet voorzien van subsidie als het gaat om de aanschaf van Friese materialen, zoals Tomke.  
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BIJLAGE 1: OVERZICHTSLIJST MATERIALEN 

BOEKEN 

Tomke-themaboekjes 

Jaartal Naam Thema 

1997 Foarlêze yn eigen taal  

1998 Rymkes, lietsjes en ferskes  

1999 Taal en boartsje  

2000 Taal en groeie  

2001 Taal en bewege  

2002 Taal en musyk  

2003 Taal en keunst: Tomke, Romke en Kornelia skilderje mei kleur Nei skoalle 
Hjerst 
Desimber 
Dat is sûn 

2004 Taal en in tút  

2005 Kleuren en foarmen  

2006 Kom yn myn húske Yn en om hûs 

2007 Tomke en Romke op reis  

2008 Earst dit… dan dat  

2009 Hip, hip… hap  

2010 Tomke en Romke yn it ferkear Ferkear 

2011 It is feest! Feest 

2012 De natuer yn… Yn en om hûs 

2013 Wat in keunst! Keunst 

 
Tomke-uitdeelboekjes 

Jaartal Naam Thema 

2010 Tomke helpt de eintsjes Ferkear 

2011 It feestje fan Tomke Feest 

2012 In liuw yn ‘e tún? Yn en om hûs 

2013 In prachtich skilderij Keunst 

2014 Tomke is fuort  

 
Tomke-rigeboekjes 

Jaartal Naam Thema 

2007 Tomke nei de kapper Myn lichem 

2007 Tomke en Swarte Pyt/Tomke en de krystkrânskes Desimber 

2008 Tomke en it kado Yn en om hûs 
De winkel 
Feest 

2008 Tomke nei de bisten Maitiid 

2008 Tomke nei skoalle Nei skoalle 

2008 Tomke nei it húske Yn en om hûs 
Myn lichem 

2009 Tomke nei de dokter Myn lichem 

2010 Tomke nei de toskedokter Myn lichem 

2012 Dikke tút foar Romke Yn en om hûs 
Ferkear 
Leafde 

2013 Tomke leart fytsen Yn en om hûs 
Ferkear 
Groeie 
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Tomke verhalenboeken 

Jaartal Naam Thema 

2003 In pot fol ferhalen Nei skoalle 
Yn en om hûs 
Ferkear 

2003 Tomke winterboek + CD Desimber 

2005 Kikkerts fange mei Tomke + CD Nei skoalle 
Yn en om hûs 
Myn lichem 
Maitiid 
Wetter 
Dat is sûn 

2008 Tomke jierboek +CD Alle thema’s 

2010 Tomke ferkearsboek + ferskes CD Ferkear 

2011 100x Tomke koarte foarlêsferhaaltsjes Alle thema’s 

 
DIGITALE MATERIALEN 

Tomke-dvd’s 

Jaartal Naam Thema 

 Tomke 6 fleurige ferhaaltsjes (6 afleveringen)  

2008 Tomke sammel-dvd 2 (8 afleveringen)  

2011 Tema nr. 15: Feest (8 afleveringen) Feest 

2012 Tomke sammel-dvd 3 (12 afleveringen)  

2012 Tema nr. 16: Natuer (8 afleveringen) Yn en om hûs 

2013 Tema nr. 17: Keunst (8 afleveringen) Keunst 

 
Kijken naar verhaaltjes 

Nr. Naam Thema 

1 Tomke: In hûn fan stien Keunst 

2 Tomke: Nuvere fotografen Keunst 

3 Tomke: In stânbyld fan Tomke Keunst 

4 Tomke: De pottebakker Keunst 

5 Tomke: It skilderij Keunst 

6 Tomke: Muzyk meitsje Keunst 

7 Tomke: It stânbyld Keunst 

8 Tomke: Wolken Keunst 

9 Tomke: Tekeningen yn in boek Keunst 

10 Tomke: Keunst yn ‘e fontein Keunst 

11 Tomke: Op ‘e kop! Keunst 

12 Tomke: In skilderij fan skulpen Keunst 

13 Tomke: Dat is moai Keunst 

14 Tomke: Dûnsje op ‘e dyk Keunst 

15 Tomke: It keunstwurk fan Romke Keunst 

16 Tomke: Tekenje op ‘e tegels Keunst 

17 Tomke: De speurtocht Keunst 

18 Tomke: De sjongwedstryd Keunst 

 
Zelf boekjes lezen (verhaaltjes uit de rige-boekjes) 

Nr. Naam Thema 

1 Tomke en it kado  Yn en om hûs 
De winkel 
Feest 

2 Tomke nei it húske  Yn en om hûs 
Myn lichem 

3 Tomke nei de bisten Maitiid 
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4 Tomke nei skoalle Nei skoalle 

5 Tomke nei de kapper Myn lichem 

6 Tomke en Swarte Pyt Desimber 

 
Boekjes als filmpje kijken (verhaaltjes uit de rige-boekjes) 

Nr. Naam Thema 

1 Tomke nei skoalle  Nei skoalle 

2 Tomke en Swarte Pyt Desimber 

3 Tomke en it kado  Yn en om hûs 
De winkel 
Feest 

4 Tomke nei de bisten Maitiid 

5 Tomke nei de kapper Myn lichem 

6 Tomke en de krystkrânskes Desimber 

 
VERTELKOFFER 

Jaartal Naam Thema 

2008 Tomke-fertelkoffer 
Handleiding Tomke-fertelkoffer 
Tomke-themaboekje (Earst dit… dan dat) 
Tomke-rigeboekjes (Tomke nei skoalle en Tomke nei it húske) 
Tomke handpop 
3 Spelletjes (memory, drie-stappenverhaal, telspel) 
16 dagritmekaarten 

Nei skoalle 
Yn en om hûs 
Myn lichem 

2009 Tomke nei de dokter 
Handleiding Tomke nei de dokter 
Tomke-rigeboekje (Tomke nei de dokter) 
4 Tomke-vingerpoppetjes 
Spelletje (lotto) 

Myn lichem 

2010 Ferkear 
Handleiding Tomke yn it ferkear 
Tomke-verhalenboek (Ferkear + CD) 
Praatplaat 
Spelletje (domino) 

Ferkear 

2011 Feest 
Handleiding Feest 
Tomke verhalenboek (100x Tomke koarte foarlêsferhaaltsjes) 
Dvd met geanimeerde Tomke-boekjes op rijm 
5 Praatplaten (desimber (sinteklaas en krysttiid), klean, lichem, 
feest) 
Spelletje (memory) 

Feest 

2012 Natuer 
Handleiding De natuer yn… 
5 Praatplaten (hjerst, dat is sûn, maitiid, groeie, wetter) 
Dvd (Tema nr. 16: Natuer) 

Yn en om hûs 

2013 Keunst 
Handleiding Keunst 
5 Praatplaten (yn en om hûs, nei skoalle, ferkear, de winkel, keunst) 
Dvd (Wat in keunst!) 

Keunst 
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BIJLAGE 2: VRAGENLIJST TOMKE INVENTARISATIE-ONDERZOEK 

-- Tomke inventarisatie-onderzoek – 
 

Vragenlijst in te vullen door de professional werkzaam met jonge kinderen. 
 

A. Algemene kenmerken 
1. U bent werkzaam in de gemeente: _______________________________________________________________________________ 
2. U bent werkzaam in de plaats: ____________________________________________________________________________________ 

 
3. Op wat voor instelling bent u werkzaam? 

O Peuterspeelzaal 
O Kinderdagverblijf 
O Speelleergroep 
O Anders, namelijk: ____________________________________________________________________________________________ 

 
Vanaf nu zullen wij de term kindercentrum gebruiken voor alle bovenstaande instellingen 

 
4. Hoeveel kinderen zitten er in totaal op uw kindercentrum? 

O 1-20 kinderen 
O 21-40 kinderen 

O 41-60 kinderen 
O Meer dan 60 kinderen 

 
5. Op hoeveel verschillende groepen bent u werkzaam binnen het kindercentrum? 

O 1-3 verschillende groepen 
O 4-6 verschillende groepen 

O 7-10 verschillende groepen 
O Meer dan 10 verschillende groepen 

 
6. Hoeveel kinderen zitten er in de grootste groep die u begeleid? 

O 1-5 kinderen 
O 6-10 kinderen 
O 11-15 kinderen 
O 16-20 kinderen 

O 21-25 kinderen 
O 26-30 kinderen 
O Meer dan 30 kinderen 

 

 
7. Hoeveel kinderen van uw groep(en) gebruiken de Friese taal? 

O Helemaal geen 
O Minder dan de helft 
O De helft 
O Meer dan de helft 
O Allemaal 

 
8. Hoeveel kinderen van uw groep(en) gebruiken een andere taal/dialect dan het Nederlands en/of het 
Fries? 

O Helemaal geen 
O Minder dan de helft 
O De helft 
O Meer dan de helft 
O Allemaal 

 
9. Is uw kindercentrum door de gemeente aangeduid als een VVE-locatie?  

O Ja 
O Nee 

O Niet bekend 
 

 
10. Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van een VVE-programma (vb. Uk&Puk, Puk&Ko, 
Piramide, etc.)? 

O Ja, namelijk: __________________________________________________________________________________________________ 
O Nee 
O Niet bekend  
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11. Krijgt uw kindercentrum begeleiding van Stichting Frysktalige Berne-Opfang (SFBO)? 
O Ja, gecertificeerd 
O Nee 

O Bezig met het traject 
O Niet bekend 

 
12. Zijn er op uw kindercentrum afspraken gemaakt over het taalgebruik binnen de groep(en)?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

O Ja, voor de Nederlandse taal 
O Ja, voor de Friese taal 
O Ja, voor andere talen/dialecten dan Nederlands of Fries 
O Nee 
O Niet bekend 

 
13. Is er budget voor het aanschaffen van Friese materialen? 

O Ja 
O Nee 

O Niet bekend 
 

 
14. Bent u bekend met de volgende Friese materialen? 

1. Nee, niet mee bekend;  
2. Ja, bekend mee maar groepen uit mijn kindercentrum doen er niets mee;  
3. Ja, bekend mee en groepen uit mijn kindercentrum doen er iets mee 

Bekendheid Friese materialen 
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Fryske Foarlêswike (elk jaar in juni) O O O 
Sânglesrige (13 Friese themaboekjes)  O O O 
Fryske Foarlêskoffer (met 4 Friese prentenboeken) O O O 

 

 

 
B. Materiaal aanbod Tomke 
15. Hoe bekend is het Tomke-project voor u? 

O Zeer onbekend 
O Onbekend 

O Bekend 
O Zeer bekend 

 
16. Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van Tomke-materialen, zoals boekjes, inhouden uit 
vertelkoffers, praatplaten, spelletjes of hand/vingerpoppetjes? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

O Ja 
O Nee, want het was niet bekend dat deze materialen er zijn 
O Nee, want het zijn geen leuke materialen 
O Nee, want het zijn geen nuttige materialen 
O Nee, want er is geen geld voor om de materialen aan te schaffen 
O Anders, namelijk: ____________________________________________________________________________________________  
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17. Bent u bekend met de volgende Tomke-materialen? 

1. Nee, niet mee bekend;  
2. Ja, bekend mee maar groepen uit mijn kindercentrum doen er niets mee;  
3. Ja, bekend mee en groepen uit mijn kindercentrum doen er wat mee 
Bekendheid Tomke-materialen 
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Tomke-voorstelling van bijvoorbeeld Riemkje Pitstra of de Liedjesmama O O O 
Tomke-verhaaltjes uit de Weekkrant van Fryslân O O O 
Tomke-uitnodigingskaartjes voor nieuwe kinderen O O O 

 
18. Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van digitale Tomke-materialen? 

1. Nee, het was niet bekend dat deze materialen bestaan;  
2. Nee, het zijn geen leuke materialen;  
3. Nee, het zijn geen nuttige materialen; 
4. Nee, er is geen geld voor deze materialen; 
5. Nee, er zijn geen mogelijkheden voor (geen tablet/laptop/televisie etc.);  
6. Ja, hier wordt gebruik van gemaakt 
Digitale materialen 
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Tomke-website voor kinderen O O O O O O 
Afleveringen op Tomke-dvd’s O O O O O O 
Afleveringen van Tomke op Omrop Fryslân O O O O O O 
Tomke-app voor de Ipad O O O O O O 
 
19. Wilt u in het algemeen nog wat kwijt over het aanbod van de Tomke-materialen? 
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C. Materiaal gebruik Tomke 
20. Vindt u dat Tomke-materialen aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen op uw 
kindercentrum? 

O Ja, want _______________________________________________________________________________________________________ 
O Nee, want ____________________________________________________________________________________________________ 

 
21. Hoe inzetbaar vindt u de Tomke-materialen voor uw groep(en) in het algemeen? 

O Ik vind de Tomke-materialen over het algemeen gemakkelijk inzetbaar 
O Ik vind de Tomke-materialen over het algemeen lastig inzetbaar 
O Ik maak geen gebruik van de Tomke-materialen (ga door naar vraag 34: onderdeel D) 

 
Nu volgen een aantal vragen over de inzetbaarheid van de Tomke-materialen 

 
22. Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen voor uw groep(en)? 

1. Niet inzetbaar; 2. Een beetje inzetbaar; 3. Inzetbaar; 4. Goed inzetbaar; 5. Heel goed inzetbaar  
Soort materiaal 
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Tomke-temaboekjes (gratis verstrekt tijdens de Fryske Foarlêswike 
in juni) 

O O O O O O 

Tomke-útdielboekjes (gratis af te halen bij de bibliotheken in 
Fryslân tijdens de Nationale Voorleesweken in januari) 

O O O O O O 

 
23. Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen voor uw groep(en)? 

1. Niet inzetbaar; 2. Een beetje inzetbaar; 3. Inzetbaar; 4. Goed inzetbaar; 5. Heel goed inzetbaar  
Soort materiaal 
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Tomke-rigeboekjes in het algemeen O O O O O O 
o Tomke nei de kapper (2007) O O O O O O 
o Tomke en Swarte Pyt/Tomke en de krystkrânskes (2007) O O O O O O 
o Tomke en in kado (2008) O O O O O O 
o Tomke nei de bisten (2008) O O O O O O 
o Tomke nei skoalle (2008) O O O O O O 
o Tomke nei it húske (2008) O O O O O O 
o Tomke nei de dokter (2009) O O O O O O 
o Tomke nei de toskedokter (2010) O O O O O O 
o Dikke tút foar Romke (2012) O O O O O O 
o Tomke leart fytsen (2013) O O O O O O 
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24. Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen voor uw groep(en)? 

1. Niet inzetbaar; 2. Een beetje inzetbaar; 3. Inzetbaar; 4. Goed inzetbaar; 5. Heel goed inzetbaar  
Soort materiaal 
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Tomke-foarlêsboeken in het algemeen O O O O O O 
o In pot fol ferhalen (2003) - uitverkocht O O O O O O 
o Tomke-winterboek (2003) - uitverkocht O O O O O O 
o Kikkerts fange mei Tomke (2005) - uitverkocht O O O O O O 
o Tomke jierboek (2008) O O O O O O 
o Tomke ferkearsboek (2010) O O O O O O 
o 100x Tomke koarte foarlêsferhaaltsjes (ook beschikbaar in de 

Weekkrant van Fryslân) 
O O O O O O 

 
25. Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen voor uw groep(en)? 

1. Niet inzetbaar; 2. Een beetje inzetbaar; 3. Inzetbaar; 4. Goed inzetbaar; 5. Heel goed inzetbaar  
Soort materiaal 
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Tomke-vertelkoffers/inhouden uit de vertelkoffer in het algemeen O O O O O O 
o Tomke-fertelkoffer (2008) (thema: skoalle/húske) O O O O O O 
o Tomke nei de dokter (2009) O O O O O O 
o Ferkear (2010) O O O O O O 
o Feest (2011) O O O O O O 
o Natuer (2012) O O O O O O 
o Keunst (2013) O O O O O O 

 
26. Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen voor uw groep(en)? 

1. Niet inzetbaar; 2. Een beetje inzetbaar; 3. Inzetbaar; 4. Goed inzetbaar; 5. Heel goed inzetbaar  
Soort materiaal 
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Tomke-praatplaten in het algemeen O O O O O O 
o Set 1: (december (sinterklaas en kerst), kleding, lichaam, feest) O O O O O O 
o Set 2: (herfst, dat is gezond, lente, groeien, water) O O O O O O 
o Set 3: (in en om huis, naar school, verkeer, de winkel, kunst) O O O O O O 
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27. Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen voor uw groep(en)? 

1. Niet inzetbaar; 2. Een beetje inzetbaar; 3. Inzetbaar; 4. Goed inzetbaar; 5. Heel goed inzetbaar  
Soort materiaal 
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Tomke-spelletjes in het algemeen O O O O O O 
o Tomke-memory O O O O O O 
o Tomke-domino O O O O O O 
o Tomke-lotto O O O O O O 
o Tomke 4-in-1-puzzel O O O O O O 

 
28. Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen voor uw groep(en)? 

1. Niet inzetbaar; 2. Een beetje inzetbaar; 3. Inzetbaar; 4. Goed inzetbaar; 5. Heel goed inzetbaar  
Soort materiaal 
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Tomke-voorstelling van Riemkje Pitstra of de Liedjesmama O O O O O O 
Afleveringen van Tomke op dvd O O O O O O 
Tomke-website voor kinderen O O O O O O 
Tomke-app voor de Ipad O O O O O O 
Afleveringen van Tomke op Omrop Fryslân O O O O O O 
Tomke-uitnodigingskaartjes O O O O O O 
Tomke-handpoppen of vingerpoppetjes O O O O O O 
Tomke-verhaaltjes uit de Weekkrant van Fryslân O O O O O O 

 
29. Op welke momenten wordt Tomke-materiaal ingezet op uw kindercentrum door u en uw collega’s? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

O Iedere dag (meerdere keren p. week)  
O Wekelijks (1x p. week)  
O Wekelijks (2 x p. week)  
O Tijdens thema’s of projecten (1-4 x p. jaar)  
O Tijdens thema’s of projecten (meer dan 5 x p. jaar)  
O Tijdens de Fryske Foarlêswike (één week in juni)  
O Bij losse gebeurtenissen die spelen bij de kinderen 
O Anders, namelijk: ____________________________________________________________________________________________ 

 
30. In welke (groeps)samenstelling wordt er op uw kindercentrum het meest gebruik gemaakt van 
Tomke-materialen?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

O Individueel 
O In duo’s 

O In kleine groepjes 
O Met de hele groep 
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31. Voor welke kinderen vindt u Tomke-materialen het meest geschikt? 
O Vooral voor jongens 
O Vooral voor meisjes 
O Maakt niet uit, zowel voor jongens als voor meisjes 

 

32. Voor welke leeftijdsgroep vindt u Tomke-materialen het meest geschikt? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

O 0-2 jaar 
O 2-3 jaar (jonge peuters) 

O 3-4 jaar (oude peuters) 
O Vanaf 4 jaar (kleuters) 

 
33. Wilt u verder nog wat kwijt over het gebruik van de Tomke-materialen? 
 
 
 
 

 

 

 
D. Doelstellingen van het Tomke-project 
34. Vindt u het belangrijk dat er Tomke-materialen beschikbaar zijn? 

O Ja, want: ______________________________________________________________________________________________________ 
O Nee, want: ___________________________________________________________________________________________________ 

 
35. Met welke doel(en) worden Tomke-materialen ingezet op groep(en) in uw kindercentrum? 
 
 
 
 

O Geen specifieke doelen 
O Er wordt geen gebruik gemaakt van Tomke-materialen 

 
Nu volgen een aantal stellingen over het Tomke-project 
 
36. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: 

1. Helemaal niet mee eens; 2. Niet mee eens; 3. Neutraal; 4. Mee eens; 5. Helemaal mee eens 
Doelstellingen over het Tomke project 

1
. H

e
le

m
a

a
l 

n
ie

t 
m

e
e

 e
e

n
s 

2
. N

ie
t 

m
e

e
 e

e
n

s 

3
. N

e
u

tr
a

a
l 

4
. M

e
e

 e
e

n
s 

5
. H

e
le

m
a

a
l 

m
e

e
 e

e
n

s 

Het Tomke-project zorgt voor plezier O O O O O 
Het Tomke-project stimuleert het Friese voorlezen  O O O O O 
Het Tomke-project stimuleert de taalontwikkeling van jonge kinderen O O O O O 
Het Tomke-project stimuleert het actief gebruik van de Friese taal bij 
jonge kinderen  

O O O O O 

Het Tomke-project stimuleert een positieve houding van professionals 
t.a.v. de Friese taal  

O O O O O 

Het Tomke-project stimuleert het kindercentrum om taalafspraken te 
maken 

O O O O O 

Het Tomke-project heeft geen echte doelstellingen O O O O O 
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37. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: 

1. Helemaal niet mee eens; 2. Niet mee eens; 3. Neutraal; 4. Mee eens; 5. Helemaal mee eens 
Stellingen over Tomke materiaal 
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Tomke-materiaal is veilig te gebruiken voor jonge kinderen O O O O O 
Tomke-materiaal zorgt er voor dat het zelfvertrouwen van de 
kinderen wordt vergroot 

O O O O O 

Tomke-materiaal biedt jonge kinderen mogelijkheden om zelf 
mee te experimenteren, hoeft niet per sé onder begeleiding 

O O O O O 

Tomke-materiaal kan op meerdere manieren worden ingezet door 
de professional  

O O O O O 

Tomke-materiaal zorgt voor nieuwe impulsen/inzichten bij jonge 
kinderen  

O O O O O 

Tomke-materiaal is alleen individueel inzetbaar en niet in 
groepsverband  

O O O O O 

Tomke-materiaal is alleen geschikt voor thuisgebruik en niet in 
het kindercentrum  

O O O O O 

Tomke-materiaal zorgt voor interactie tussen kinderen onderling O O O O O 
Tomke-materiaal zorgt voor interactie tussen kinderen en de 
professional 

O O O O O 

Tomke-materiaal is moeilijk te begrijpen voor jonge kinderen O O O O O 

 
38. Wilt u verder nog wat kwijt over de doelstellingen van het Tomke-project? 
 
 
 
 

 

 

 
E. Vaardigheden professional 

39. Welke taal/talen heeft u als eerste leren spreken vanaf de geboorte?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

O Fries 
O Nederlands 
O Streektaal of dialect, bv. StadsFries/Bildts/Gronings/Nedersaksische taalvariant/etc. 
O Buitenlandse taal of dialect, bv. Turks/Chinees/Arabisch/Engels/Duits/Frans/etc. 
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40. Hoe bekwaam vindt u uzelf met de Friese taal qua lezen, schrijven, praten en verstaan? 

1. Helemaal niet bekwaam; 2. Niet bekwaam; 3. Bekwaam; 4. Heel erg bekwaam 
Gebruik Friese taal 

1
. H

e
le

m
a

a
l 

n
ie

t 
b

e
k

w
a

a
m

 

2
. N

ie
t 

b
e

k
w

a
a

m
 

3
. B

e
k

w
a

a
m

 

4
. H

e
e

l 
e

rg
 b

e
k

w
a

a
m

 

Lezen O O O O 
Schrijven O O O O 
Praten O O O O 
Verstaan O O O O 

 
Er volgen nu nog een aantal stellingen over het gebruiken van taal 
 
41. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

1. Helemaal niet mee eens; 2. Niet mee eens; 3. Neutraal; 4. Mee eens; 5. Helemaal mee eens 
Stellingen over taalgebruik  
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Ik vind het belangrijk dat alle kinderen in de provincie 
Fryslân in aanraking komen met de Friese taal.  

O O O O O 

Ik vind dat jonge kinderen worden belast door meerdere 
talen aan te bieden, één taal (alleen het Nederlands) is 
voldoende.  

O O O O O 

Op mijn werkplek vind ik het belangrijk dat jonge kinderen 
met meerdere talen/dialecten in aanraking komen.  

O O O O O 

Ik vind dat jonge kinderen in hun moedertaal benaderd 
moeten worden. 

O O O O O 

Ik vind de Friese taal lelijk.  O O O O O 
Met de kinderen op mijn werkplek gebruik ik gedurende de 
dag verschillende talen/dialecten. 

O O O O O 

Ik vind het belangrijk om de meertalige taalontwikkeling van 
kinderen te observeren.  

O O O O O 

Ik denk dat kinderen die meertalig zijn meer voordelen 
hebben.  

O O O O O 
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42. Hoe nuttig worden de volgende Tomke-materialen voor professionals op uw kindercentrum 
gevonden? 

1. Helemaal niet nuttig; 2. Niet nuttig; 3. Nuttig; 4. Heel erg nuttig 
Materialen voor professionals 
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Tomke-lesbrieven (bij de Tomke voorstellingen) O O O O O 
Tomke-nieuwsbrief (wordt 3x per jaar verspreid) O O O O O 
Tomke-symposium/Tomke-inspiratieavond O O O O O 
Tomke-website voor professionals/kindercentra O O O O O 

 
43. Bent u, of één van uw collega’s van uw kindercentrum van plan om de Tomke-inspiratieavond op 9 of 
16 april 2014 te bezoeken? 

O Ja 
O Nee 
O Misschien 

 
44. Wilt u verder nog wat kwijt over de professionele vaardigheden in relatie tot de Friese taal of het 
Tomke-project? 
 
 
 
 

 

 

 
F. Toekomst behoefte Tomke-producten 
Tomke-themaboekjes worden 1 keer per jaar gratis uitgedeeld tijdens de Fryske Foarlêswike. 

 
45. Heeft uw kindercentrum er belang bij dat Tomke-themaboekjes in de toekomst worden omgezet in 
een abonnement (net als bijvoorbeeld Pippo)? 

O Ja, maar dan wel tweetalig (Nederlands/Fries) 
O Ja, alleen Friestalig 
O Nee, want: 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
46. Hoeveel zou zo’n abonnement dan per jaar mogen kosten (bij een uitgave van 3-4 keer per jaar)?  

O Maximaal € 10  
O Tussen € 10 en € 20  
O Meer dan € 20  

 
47. Zou u zo’n abonnement aan ouders aanraden? 

O Ja 
O Nee 
O Misschien 
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48. Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor de toekomst?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

Suggesties/ activiteiten:  
O Tomke-pop 
O Thema’s in een map 
O Thema los te bestellen 
O voor 0-2 jaar 
O voor 2-4 jaar 
O voor knutselactiviteiten; kleurplaten, werkbladen 
O voor muziek/liedjes 
O voor rollenspel/drama/toneel 
O voor (bord) spelletjes/puzzels 
O voor rekenactiviteiten 
O voor motoriek/beweegactiviteiten 
O voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden 
O voor Apps/digitale spelletjes 
O voor E-books/digitale boeken 
O Observatielijsten voor de Fries of Fries/Nederlandse taalontwikkeling 
O Anders, namelijk: ____________________________________________________________________________________________ 

 
49. Welke thema’s/onderwerpen zou Tomke volgens u nog (specifieker) moeten behandelen? 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het invullen!/Tige tank foar it ynfoljen! 
  



 

  ~ 87 ~ 

BIJLAGE 3: BEGELEIDENDE MAIL 

 

 
 
 
Beste professional (werkzaam in een voorschoolse instelling), 
 
Graag willen wij u, als leidster van een groep, vragen om een enquête in te vullen.  
 
Vanuit het Tomke-project willen we meer te weten komen over de ervaringen die leidsters van 
voorschoolse instellingen hebben met Tomke-materialen. Voor de voortzetting van het project is het 
belangrijk om er achter te komen hoe Tomke in de praktijk ingezet wordt en welke behoeftes er vanuit de 
praktijk zijn voor de toekomst. Deze vragenlijst is een onderdeel van een inventarisatie-onderzoek. Het 
invullen duurt ongeveer 15 minuten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, deze zullen anoniem 
verwerkt worden. U ontvangt na het invullen een presentje! 
 
Voor het invullen van de vragenlijst, kijk op www.thesistools.com/tomke 
 
Kent u collega’s/anderen die deze vragenlijst willen invullen? Graag! 
 
De resultaten van het onderzoek zullen in de lente van 2014 gepresenteerd worden. 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Nynke Anna Varkevisser 
Student master Onderwijspedagogiek Vrije Universiteit Amsterdam | Stagiaire Tomke ynventarisaasje-
ûndersyk Afûk | email: n.varkevisser@afuk.nl   
Of  
Idske Bangma  
Projectcoördinator meertaligheid en onderwijs Afûk | email: i.bangma@afuk.nl  
 
 
 

 

  

http://www.thesistools.com/tomke
mailto:n.varkevisser@afuk.nl
mailto:i.bangma@afuk.nl
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BIJLAGE 4: ENQUÊTEVRAGEN EN BIJBEHORENDE CODERING IN SPSS 

Enquêtevraag Codering in SPSS 
Onderdeel A:  
A1. U bent werkzaam in de gemeente: 1 = Achtkarspelen 

2 = Ameland 
3 = Het Bildt 
4 = Boarnsterhim 
5 = Dantumadiel 
6 = Dongeradiel 
7 = Ferwerderadiel 
8 = Franekeradeel 
9 = Gaasterlân-Sleat 
10 = Harlingen 
11 = Heerenveen 
12 = Kollumerland c.a. 
13 = Leeuwarden 
14 = Leeuwarderadeel 

15 = Lemsterland 
16 = Littenseradiel 
17 = Menameradiel 
18 = Ooststellingwerf 
19 = Opsterland 
20 = Skarsterlân 
21 = Schiermonnikoog 
22 = Smallingerland 
23 = Súdwest Fryslân 
24 = Terschelling 
25 = Tytsjerksteradiel 
26 = Vlieland 
27 = Weststellingwerf 

A2. U bent werkzaam in de plaats: <Tekst> 
A3. Op wat voor instelling bent u werkzaam? 1 = Peuterspeelzaal 

2 = Kinderdagverblijf 
3 = Speelleergroep 
4 = Anders 

A3.1 Op wat voor instelling bent u werkzaam? 
Anders, namelijk: 

<Tekst> 

A4. Hoeveel kinderen zitten er in totaal op uw 
kindercentrum? 

1 = 1-20 kinderen 
2 = 21-40 kinderen 
3 = 41-60 kinderen 
4 = Meer dan 60 kinderen 

A5. Op hoeveel verschillende groepen bent u 
werkzaam binnen het kindercentrum? 

1 = 1-3 verschillende groepen 
2 = 4-6 verschillende groepen 
3 = 7-10 verschillende groepen 
4 = Meer dan 10 verschillende groepen 

A6. Hoeveel kinderen zitten er in de grootste groep 
die u begeleid? 

1 = 1-5 kinderen 
2 = 6-10 kinderen 
3 = 11-15 kinderen 
4 = 16-20 kinderen 

5 = 21-25 kinderen 
6 = 26-30 kinderen 
7 = Meer dan 30 
kinderen 

A7. Hoeveel kinderen van uw groep(en) gebruiken 
de Friese taal? 

1 = Helemaal geen 
2 = Minder dan de helft 
3 = De helft 

4 = Meer dan de helft 
5 = Allemaal 

A8. Hoeveel kinderen van uw groep(en) gebruiken 
een andere taal/dialect dan het Nederlands of 
Fries? 

Idem 
 

A9. Is uw kindercentrum door de gemeente 
aangeduid als een VVE-locatie? 

1 = Ja 
2 = Nee 

3 = Niet bekend 

A10. Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van een VVE-programma? 

Idem 

A10.1 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van een VVE-programma? Ja, namelijk: 

<Tekst> 

A11. Krijgt uw kindercentrum begeleiding van 
Stichting Frysktalige Berne-Opfang (SFBO)? 

1 = Ja, gecertificeerd 
2 = Nee 

3 = Bezig met het traject 
4 = Niet bekend 

A12.1 Zijn er op uw kindercentrum afspraken 
gemaakt over het taalgebruik binnen de groep(en)? 
(Nederlands) 

0 = Nee 
1 = Ja 

A12.2 Zijn er op uw kindercentrum afspraken 
gemaakt over het taalgebruik binnen de groep(en)? 
(Fries) 

Idem 

A12.3 Zijn er op uw kindercentrum afspraken 
gemaakt over het taalgebruik binnen de groep(en)? 
(andere taal) 

Idem 

A12.4 Zijn er op uw kindercentrum afspraken Idem 
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gemaakt over het taalgebruik binnen de groep(en)? 
(Nee) 
A12.5 Zijn er op uw kindercentrum afspraken 
gemaakt over het taalgebruik binnen de groep(en)? 
(Niet bekend) 

Idem 

A13. Is er budget voor het aanschaffen van Friese 
materialen? 

1 = Ja 
2 = Nee 
3 = Niet bekend 

A14.1 Bent u bekend met de volgende Friese 
materialen? (Fryske Foarlêswike) 

1 = Nee, niet mee bekend 
2 = Ja, mee bekend maar geen gebruik 
3 = Ja, bekend en gebruik 

A14.2 Bent u bekend met de de volgende Friese 
materialen? (Sânglêsrige) 

Idem 

A14.3 Bent u bekend met de de volgende Friese 
materialen? (Fryske Foarlêskoffer) 

Idem 

 
Onderdeel B: 
B15. Hoe bekend is het Tomke-project voor u? 1 = Zeer onbekend 

2 = Onbekend 
3 = Bekend 
4 = Zeer bekend 

B16.1 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van Tomke-materialen? (Ja) 

0 = Nee 
1 = Ja 

B16.2 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van Tomke-materialen? (Nee, niet bekend) 

Idem 

B16.3 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van Tomke-materialen? (Nee, niet leuk) 

Idem 

B16.4 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van Tomke-materialen? (Nee, niet nuttig) 

Idem 

B16.5 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van Tomke-materialen? (Nee, geen geld) 

Idem 

B16.6 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van Tomke-materialen? (Anders, 
namelijk:) 

Idem 

B16.6.1 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van Tomke-materialen? (Anders, 
namelijk:) 

<Tekst> 

B17.1 Bent u bekend met de volgende Tomke-
materialen? (Voorstellingen) 

1 = Nee, niet mee bekend 
2 = Ja, mee bekend maar geen gebruik 
3 = Ja, bekend en gebruik 

B17.2 Bent u bekend met de volgende Tomke-
materialen? (Verhaaltjes weekkrant van Fryslân) 

Idem 

B17.3 Bent u bekend met de volgende Tomke-
materialen? (Uitnodigingskaartjes) 

Idem 

B18.1 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van digitale Tomke-materialen? (Website) 

1 = Nee, niet bekend 
2 = Nee, niet leuk 
3 = Nee, niet nuttig 
4 = Nee, geen geld 
5 = Nee, geen mogelijkheid 
6 = Ja, wel gebruik 

B18.2 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van digitale Tomke-materialen? (Dvd) 

Idem 

B18.3 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van digitale Tomke-materialen? 
(OmropFryslân) 

Idem 

B18.4 Wordt er op uw kindercentrum gebruik 
gemaakt van digitale Tomke-materialen? (App) 

Idem 

B19. Wilt u in het algemeen nog wat kwijt over het 
aanbod van de Tomke-materialen? 

<Tekst> 
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Onderdeel C: 
C20.1 Vindt u dat Tomke-materialen aansluiten bij 
de belevingswereld van de kinderen? (Ja) 

<Tekst> 

C20.2 Vindt u dat Tomke-materialen aansluiten bij 
de belevingswereld van de kinderen? (Nee) 

<Tekst> 

C21. Hoe inzetbaar vindt u de Tomke-materialen 
voor uw groep(en) in het algemeen? 

1 = Gemakkelijk inzetbaar 
2 = Lastig inzetbaar 
3 = Geen gebruik 

C22.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tema-
boekjes) 

0 = Geen gebruik 
1 = Niet inzetbaar 
2 = Een beetje inzetbaar 
3 = Inzetbaar 

4 = Goed inzetbaar 
5 = Heel goed inzetbaar 
6 = Weet niet/n.v.t. 

C22.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Útdielboekjes) 

Idem 

C23.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Rigeboekjes algemeen) 

Idem 

C23.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke nei 
de kapper) 

Idem 

C23.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke 
Swarte Pyt en Krystkrânskes) 

Idem 

C23.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke en 
in kado) 

Idem 

C23.5 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke nei 
de bisten) 

Idem 

C23.6 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke nei 
skoalle) 

Idem 

C23.7 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke nei 
it húske) 

Idem 

C23.8 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke nei 
de dokter) 

Idem 

C23.9 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke nei 
de toskedokter) 

Idem 

C23.10 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Dikke tút 
foar Romke) 

Idem 

C23.11 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke 
leart fytsen) 

Idem 

C24.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Foarlêsboeken algemeen) 

Idem 

C24.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (In pot fol 
ferhalen) 

Idem 

C24.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke-
winterboek) 

Idem 

C24.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Idem 
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Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Kikkerts 
fange) 

C24.5 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke-
jierboek) 

Idem 

C24.6 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Tomke-
ferkearsboek) 

Idem 

C24.7 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (100x 
koarte ferhaaltsjes) 

Idem 

C25.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Fertelkoffer algemeen) 

Idem 

C25.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Skoalle/húske) 

Idem 

C25.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Dokter) 

Idem 

C25.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Ferkear) 

Idem 

C25.5 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Feest) 

Idem 

C25.6 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Natuer) 

Idem 

C25.7 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Keunst) 

Idem 

C26.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Praatplaten algemeen) 

Idem 

C26.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Praatplaten set 1) 

Idem 

C26.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Praatplaten set 2) 

Idem 

C26.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Praatplaten set 3) 

Idem 

C27.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Spelletjes 
algemeen) 

Idem 

C27.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Spelletjes 
memory) 

Idem 

C27.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Spelletjes 
domino) 

Idem 

C27.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Spelletjes 
lotto) 

Idem 

C27.5 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Spelletjes 
puzzel) 

Idem 

C28.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Voorstellingen) 

Idem 

C28.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Idem 
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Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Dvd) 

C28.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Website) 

Idem 

C28.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (App) 

Idem 

C28.5 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Omrop 
Fryslân) 

Idem 

C28.6 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Uitnodigingkaartjes) 

Idem 

C28.7 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? (Hand-
/vingerpop) 

Idem 

C28.8 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande 
Tomke-materialen voor uw groep(en)? 
(Weekkrant) 

Idem 

C29.1 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal 
ingezet op uw kindercentrum door u? (Iedere dag) 

0 = Nee 
1 = Ja 

C29.2 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal 
ingezet op uw kindercentrum door u? (Wekelijks 
1x) 

Idem 

C29.3 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal 
ingezet op uw kindercentrum door u? (Wekelijks 
2x) 

Idem 

C29.4 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal 
ingezet op uw kindercentrum door u? (Thema 1-
4x) 

Idem 

C29.5 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal 
ingezet op uw kindercentrum door u? (Thema meer 
dan 5x) 

Idem 

C29.6 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal 
ingezet op uw kindercentrum door u? (Fryske 
week) 

Idem 

C29.7 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal 
ingezet op uw kindercentrum door u? (Losse 
gebeurtenissen) 

Idem 

C29.8 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal 
ingezet op uw kindercentrum door u? (Anders, 
namelijk:) 

Idem 

C29.8.1 Op welke momenten wordt Tomke-
materiaal ingezet op uw kindercentrum door u? 
(Anders, namelijk:) 

<Tekst> 

C30.1 In welke (groeps)samenstelling wordt er op 
uw kindercentrum het meest gebruikt? 
(Individueel) 

0 = Nee 
1 = Ja 

C30.2 In welke (groeps)samenstelling wordt er op 
uw kindercentrum het meest gebruikt? (Duo) 

Idem 

C30.3 In welke (groeps)samenstelling wordt er op 
uw kindercentrum het meest gebruikt? (Kleine 
groep) 

Idem 

C30.4 In welke (groeps)samenstelling wordt er op 
uw kindercentrum het meest gebruikt? (Hele 
groep) 

Idem 

C31. Voor welke kinderen vindt u Tomke-
materialen het meest geschikt? 

0 = Geen gebruik 
1 = Jongens 

2 = Meisjes 
3 = Jongens en meisjes 

C32.1 Voor welke leeftijdsgroep vindt u Tomke-
materialen het meest geschikt? (0-2 jaar) 

0 = Nee 
1 = Ja 
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C32.2 Voor welke leeftijdsgroep vindt u Tomke-
materialen het meest geschikt? (2-3 jaar) 

Idem 

C32.3 Voor welke leeftijdsgroep vindt u Tomke-
materialen het meest geschikt? (3-4 jaar) 

Idem 

C32.4 Voor welke leeftijdsgroep vindt u Tomke-
materialen het meest geschikt? (vanaf 4 jaar) 

Idem 

C33. Wilt u verder nog wat kwijt over het gebruik 
van Tomke-materialen? 

<Tekst> 

 
Onderdeel D: 
D34.1 Vindt u het belangrijk dat er Tomke-
materialen beschikbaar zijn? (Ja) 

<Tekst> 

D34.2 Vindt u het belangrijk dat er Tomke-
materialen beschikbaar zijn? (Nee) 

<Tekst> 

D35.1 Met welke doel(en) worden Tomke-
materialen ingezet op groep(en)? 

1 = Doel 
2 = Geen specifieke doelen 
3 = Geen gebruik 

D35.1.1 Met welke doel(en) worden Tomke-
materialen ingezet op groep(en)? (Uitleg) 

<Tekst> 

D36.1 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Plezier 

1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal 
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

D36.2 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Stimuleert Fries voorlezen 

Idem 

D36.3 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Stimuleert Taalontwikkeling 

Idem 

D36.4 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Stimuleert actief Fries taalgebruik kind 

Idem 

D36.5 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Stimuleert postieve houding leidster 

Idem 

D36.6 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Stimuleert taalafspraken 

Idem 

D36.7 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Geen doelstellingen 

Idem 

D37.1 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Veilig voor kinderen 

Idem 

D37.2 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Vergroten zelfvertrouwen 

Idem 

D37.3 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Zelf experimenteren 

Idem 

D37.4 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Meerdere manieren inzetbaar 

Idem 

D37.5 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Geeft nieuwe impuls 

Idem 

D37.6 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Alleen individueel inzetbaar 

Idem 

D37.7 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Alleen voor thuisgebruik 

Idem 

D37.8 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Interactie kinderen 

Idem 

D37.9 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Interactie leidster-kind 

Idem 

D37.10 In hoeverre bent u het eens met de 
volgende stellingen? Moeilijk te begrijpen 

Idem 

D38. Wilt u verder nog wat kwijt over de <Tekst> 
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doelstellingen van het Tomke-project? 

 
Onderdeel E: 
E39.1 Welke taal/talen heeft u als eerste leren 
spreken vanaf de geboorte (Fries)? 

0 = Nee 
1 = Ja 

E39.2 Welke taal/talen heeft u als eerste leren 
spreken vanaf de geboorte (Nederlands)? 

Idem 

E39.3 Welke taal/talen heeft u als eerste leren 
spreken vanaf de geboorte (Streektaal)? 

Idem 

E39.4 Welke taal/talen heeft u als eerste leren 
spreken vanaf de geboorte (Buitenlandse taal)? 

Idem 

E40.1 Hoe bekwaam vindt u uzelf met de Friese taal 
qua lezen? 

1 = Helemaal niet bekwaam 
2 = Niet bekwaam 
3 = Bekwaam 
4 = Heel erg bekwaam 

E40.2 Hoe bekwaam vindt u uzelf met de Friese taal 
qua schrijven? 

Idem 

E40.3 Hoe bekwaam vindt u uzelf met de Friese taal 
qua praten? 

Idem  

E40.4 Hoe bekwaam vindt u uzelf met de Friese taal 
qua verstaan? 

Idem 

E41.1 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Alle kinderen in aanraking Fries 

1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal 
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

E41.2 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Één taal is genoeg 

Idem 

E41.3 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Meerdere talen 

Idem  

E41.4 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Benaderen in moedertaal 

Idem 

E41.5 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Fries is lelijk 

Idem 

E41.6 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Meerdere talen gebruik 

Idem  

E41.7 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Observeren taal 

Idem 

E41.8 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen? Meertaligheid geeft voordelen 

Idem 

E42.1 Hoe nuttig worden de volgende Tomke-
materialen voor professionals? (Lesbrief) 

1 = Helemaal niet nuttig 
2 = Niet nuttig 
3 = Nuttig 
4 = Heel erg nuttig 
5 = Weet niet/n.v.t. 

E42.2 Hoe nuttig worden de volgende Tomke-
materialen voor professionals? (Nieuwsbrief) 

Idem 

E42.3 Hoe nuttig worden de volgende Tomke-
materialen voor professionals? (Inspiratieavond) 

Idem 

E42.4 Hoe nuttig worden de volgende Tomke-
materialen voor professionals? (Website) 

Idem 

E43. Bent u, of één van uw collega’s van uw 
kindercentrum van plan om naar de 
inspiratieavond te gaan? 

1 = Ja 
2 = Nee 
3 = Misschien 

E44. Wilt u verder nog wat kwijt over de 
professionele vaardigheden? 

<Tekst> 
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Onderdeel F: 
F45.1 Heeft uw kindercentrum er belang bij dat 
Tomke-themaboekjes in de toekomst abonnement 
wordt? 

1 = Ja, tweetalig 
2 = Ja, alleen Friestalig 
3 = Nee 

F45.1.1 Heeft uw kindercentrum er belang bij dat 
Tomke-themaboekjes in de toekomst abonnement 
wordt? (Nee, want:) 

<Tekst> 

F46. Hoeveel zou zo’n abonnement dan per jaar 
mogen kosten? 

1 = Maximaal €10 
2 = Tussen €10 en €20 
3 = Meer dan €20 
4 = N.v.t. 

F47. Zou u zo’n abonnement aan ouders aanraden? 1 = Ja 
2 = Nee 
3 = Misschien 

F48.1 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? Pop 

0 = Nee 
1 = Ja 

F48.2 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? Themamap 

Idem 

F48.3 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? Thema los 

Idem 

F48.4 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? voor 0-2 

Idem 

F48.5 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? voor 2-4 

Idem 

F48.6 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? knutselen 

Idem 

F48.7 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? muziek 

Idem 

F48.8 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? drama 

Idem 

F48.9 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? spelletjes 

Idem 

F48.10 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? rekenen 

Idem 

F48.1 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? motoriek 

Idem 

F48.12 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? sociaal-emotioneel 

Idem 

F48.13 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? apps 

Idem 

F48.14 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? e-books 

Idem 

F48.15 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? observatielijsten 

Idem 

F48.16 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? anders 

Idem 

F48.17 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-
materialen voor de toekomst? anders uitleg 

<Tekst> 

F49. Welke thema’s/onderwerpen zou Tomke 
volgens u nog (specifieker) moeten behandelen? 

<Tekst> 
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BIJLAGE 5: BESCHRIJVENDE STATISTIEKEN 

In de eerste kolom van de tabel voor de beschrijvende statistieken staat de beschrijving van het 
item en met welke vraag uit de vragenlijst deze overeenkomt. In de tweede kolom is het aantal 
professionals dat de vraag heeft ingevuld weergegeven. In de derde kolom (Mean) is het 
gemiddelde antwoord dat gegeven is weergegeven. In de vierde kolom (Std. Dev.) staat de 
standaard afwijking van het gemiddelde weergeven. En de vijfde (Min) en zesde (Max) kolom is 
te vinden wat respectievelijk het minimale en maximale gegeven antwoord is. 

Tabel A: Beschrijvende statistieken onderdeel A 

Item Aantal 
resp. 

Mean Std. 
Dev. 

Min Max 

A1. U bent werkzaam in de gemeente: 161 14.41 7.459 1 27 
A3. Op wat voor instelling bent u werkzaam? 161 1.34 .699 1 4 

A4. Hoeveel kinderen zitten er in totaal op uw kindercentrum? 161 2.05 1.083 1 4 

A5. Op hoeveel verschillende groepen bent u werkzaam binnen 
het kindercentrum? 

161 1.07 .263 1 2 

A6. Hoeveel kinderen zitten er in de grootste groep die u 
begeleid? 

161 2.94 .756 1 7 

A7. Hoeveel kinderen van uw groep(en) gebruiken de Friese 
taal? 

161 3.21 .945 1 5 

A8. Hoeveel kinderen van uw groep(en) gebruiken een andere 
taal/dialect dan het Nederlands of Fries? 

161 1.60 .674 1 5 

A9. Is uw kindercentrum door de gemeente aangeduid als een 
VVE-locatie? 

161 1.50 .549 1 3 

A10. Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van een 
VVE-programma? 

161 1.15 .357 1 2 

A11. Krijgt uw kindercentrum begeleiding van Stichting 
Frysktalige Berne-Opfang (SFBO)? 

161 1.89 .811 1 4 

A12.1 Zijn er op uw kindercentrum afspraken gemaakt over het 
taalgebruik binnen de groep(en)? (Nederlands) 

161 .68 .469 0 1 

A12.2 Zijn er op uw kindercentrum afspraken gemaakt over het 
taalgebruik binnen de groep(en)? (Fries) 

161 .61 .488 0 1 

A12.3 Zijn er op uw kindercentrum afspraken gemaakt over het 
taalgebruik binnen de groep(en)? (andere taal) 

161 .04 .205 0 1 

A12.4 Zijn er op uw kindercentrum afspraken gemaakt over het 
taalgebruik binnen de groep(en)? (Nee) 

161 .19 .391 0 1 

A12.5 Zijn er op uw kindercentrum afspraken gemaakt over het 
taalgebruik binnen de groep(en)? (Niet bekend) 

161 .02 .136 0 1 

A13. Is er budget voor het aanschaffen van Friese materialen? 161 1.78 .819 1 3 

A14.1 Bent u bekend met de volgende Friese materialen? (Fryske 
Foarlêswike) 

161 2.71 .596 1 3 

A14.2 Bent u bekend met de de volgende Friese materialen? 
(Sânglêsrige) 

154 2.31 .888 1 3 

A14.3 Bent u bekend met de de volgende Friese materialen? 
(Fryske Foarlêskoffer) 

160 2.24 .852 1 3 

 
Tabel B: Beschrijvende statistieken onderdeel B 

Item Aantal 
resp. 

Mean Std. 
Dev. 

Min Max 

B15 Hoe bekend is het Tomke-project voor u? 161 3.22 .842 1 4 

B16.1 Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van 
Tomke-materialen? (Ja) 

161 .81 .391 0 1 

B16.2 Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van 
Tomke-materialen? (Nee, niet bekend) 

161 .03 .174 0 1 

B16.3 Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van 161 .00 .000 0 0 
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Tomke-materialen? (Nee, niet leuk) 

B16.4 Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van 
Tomke-materialen? (Nee, niet nuttig) 

161 .00 .000 0 0 

B16.5 Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van 
Tomke-materialen? (Nee, geen geld) 

161 .04 .205 0 1 

B16.6 Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van 
Tomke-materialen? (Anders, namelijk:) 

161 .12 .331 0 1 

B17.1 Bent u bekend met de volgende Tomke-materialen? 
(Voorstellingen) 

155 1.95 .763 1 3 

B17.2 Bent u bekend met de volgende Tomke-materialen? 
(Verhaaltjes weekkrant van Fryslân) 

159 2.33 .672 1 3 

B17.3 Bent u bekend met de volgende Tomke-materialen? 
(Uitnodigingskaartjes) 

156 1.88 .770 1 3 

B18.1 Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van 
digitale Tomke-materialen? (Website) 

154 3.96 1.875 1 6 

B18.2 Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van 
digitale Tomke-materialen? (Dvd) 

153 4.09 1.730 1 6 

B18.3 Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van 
digitale Tomke-materialen? (OmropFryslân) 

151 4.34 1.527 1 6 

B18.4 Wordt er op uw kindercentrum gebruik gemaakt van 
digitale Tomke-materialen? (App) 

154 4.11 1.639 1 6 

 
Tabel C: Beschrijvende statistieken onderdeel C 

Item Aantal 
resp. 

Mean Std. 
Dev. 

Min Max 

C21. Hoe inzetbaar vindt u de Tomke-materialen voor uw 
groep(en) in het algemeen 

159 1.41 .789 1 3 

C22.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep? (Temaboekjes) 

129 4.19 .925 2 6 

C22.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep? (Útdielboekjes) 

129 3.98 1.281 1 6 

C23.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Rigeboekjes algemeen) 

129 4.40 1.142 2 6 

C23.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke nei de kapper) 

129 4.45 1.132 1 6 

C23.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke Swarte Pyt en Krystkrânskes) 

129 4.56 1.110 1 6 

C23.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke en in kado) 

129 4.57 1.151 1 6 

C23.5 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke nei de bisten) 

129 4.55 1.082 1 6 

C23.6 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke nei skoalle) 

129 4.44 1.015 1 6 

C23.7 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke nei it húske) 

129 4.40 1.019 1 6 

C23.8 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke nei de dokter) 

129 4.57 1.037 1 6 

C23.9 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke nei de toskedokter) 

129 4.62 1.098 1 6 

C23.10 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-
materialen voor uw groep(en)? (Dikke tút foar Romke) 

129 4.64 1.131 1 6 

C23.11 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-
materialen voor uw groep(en)? (Tomke leart fytsen) 

129 4.67 1.127 1 6 

C24.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Foarlêsboeken algemeen) 

129 4.29 1.208 1 6 

C24.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (In pot fol ferhalen) 

129 4.62 1.426 1 6 
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C24.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke-winterboek) 

129 4.57 1.172 1 6 

C24.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Kikkerts fange) 

129 4.80 1.427 1 6 

C24.5 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke-jierboek) 

129 4.58 1.177 1 6 

C24.6 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Tomke-ferkearsboek) 

129 4.40 1.265 1 6 

C24.7 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (100x koarte ferhaaltsjes) 

129 4.30 1.429 1 6 

C25.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Fertelkoffer algemeen) 

129 4.45 1.293 1 6 

C25.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Skoalle/húske) 

129 4.64 1.317 1 6 

C25.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Dokter) 

129 4.70 1.248 1 6 

C25.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Ferkear) 

129 4.48 1.275 1 6 

C25.5 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Feest) 

129 4.61 1.252 1 6 

C25.6 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Natuer) 

129 4.67 1.330 1 6 

C25.7 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Keunst) 

129 4.57 1.407 1 6 

C26.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Praatplaten algemeen) 

129 4.53 1.069 1 6 

C26.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Praatplaten set 1) 

129 4.63 1.046 1 6 

C26.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Praatplaten set 2) 

129 4.83 1.160 1 6 

C26.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Praatplaten set 3) 

129 4.81 1.132 2 6 

C27.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Spelletjes algemeen) 

129 4.22 1.311 1 6 

C27.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Spelletjes memory) 

129 4.31 1.298 1 6 

C27.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Spelletjes domino) 

129 4.40 1.460 1 6 

C27.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Spelletjes lotto) 

129 4.43 1.407 1 6 

C27.5 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Spelletjes puzzel) 

129 4.65 1.379 1 6 

C28.1 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Voorstellingen) 

129 4.63 1.673 1 6 

C28.2 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Dvd) 

129 4.43 1.940 1 6 

C28.3 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Website) 

129 4.25 2.143 1 6 

C28.4 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (App) 

129 4.29 2.247 1 6 

C28.5 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Omrop Fryslân) 

129 4.17 2.162 1 6 

C28.6 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Uitnodigingkaartjes) 

129 4.54 1.510 1 6 

C28.7 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 
voor uw groep(en)? (Hand-/vingerpop) 

129 4.27 1.102 1 6 

C28.8 Hoe inzetbaar vindt u de onderstaande Tomke-materialen 129 4.04 1.518 1 6 
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voor uw groep(en)? (Weekkrant) 

C29.1 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal ingezet op 
uw kindercentrum door u? (Iedere dag) 

129 .12 .322 0 1 

C29.2 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal ingezet op 
uw kindercentrum door u? (Wekelijks 1x) 

129 .20 .403 0 1 

C29.3 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal ingezet op 
uw kindercentrum door u? (Wekelijks 2x) 

129 .19 .391 0 1 

C29.4 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal ingezet op 
uw kindercentrum door u? (Thema 1-4x) 

129 .36 .481 0 1 

C29.5 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal ingezet op 
uw kindercentrum door u? (Thema meer dan 5x) 

129 .35 .478 0 1 

C29.6 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal ingezet op 
uw kindercentrum door u? (Fryske week) 

129 .61 .489 0 1 

C29.7 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal ingezet op 
uw kindercentrum door u? (Losse gebeurtenissen) 

129 .53 .501 0 1 

C29.8 Op welke momenten wordt Tomke-materiaal ingezet op 
uw kindercentrum door u? (Anders, namelijk:) 

129 .10 .302 0 1 

C30.1 In welke (groeps)samenstelling wordt er op uw 
kindercentrum het meest gebruikt? (Individueel) 

129 .43 .496 0 1 

C30.2 In welke (groeps)samenstelling wordt er op uw 
kindercentrum het meest gebruikt? (Duo) 

129 .18 .384 0 1 

C30.3 In welke (groeps)samenstelling wordt er op uw 
kindercentrum het meest gebruikt? (Kleine groep) 

129 .53 .501 0 1 

C30.4 In welke (groeps)samenstelling wordt er op uw 
kindercentrum het meest gebruikt? (Hele groep) 

129 .88 .331 0 1 

C31. Voor welke kinderen vindt u Tomke-materialen het meest 
geschikt? 

129 3.00 .000 3 3 

C32.1 Voor welke leeftijdsgroep vindt u Tomke-materialen het 
meest geschikt? (0-2 jaar) 

129 .06 .242 0 1 

C32.2 Voor welke leeftijdsgroep vindt u Tomke-materialen het 
meest geschikt? (2-3 jaar) 

129 .74 .438 0 1 

C32.3 Voor welke leeftijdsgroep vindt u Tomke-materialen het 
meest geschikt? (3-4 jaar) 

129 .94 .242 0 1 

C32.4 Voor welke leeftijdsgroep vindt u Tomke-materialen het 
meest geschikt? (vanaf 4 jaar) 

129 .09 .280 0 1 

 
Tabel D: Beschrijvende statistieken onderdeel D 

Item Aantal 
resp. 

Mean Std. 
Dev. 

Min Max 

D35.1 Met welke doel(en) worden Tomke-materialen ingezet op 
groep(en)? 

148 1.41 .689 1 3 

D36.1 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Plezier 

149 4.13 .791 1 5 

D36.2 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Stimuleert Fries voorlezen 

149 4.23 .754 1 5 

D36.3 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Stimuleert Taalontwikkeling 

150 4.17 .740 1 5 

D36.4 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Stimuleert actief Fries taalgebruik kind 

151 4.05 .790 1 5 

D36.5 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Stimuleert positieve houding leidster 

150 3.92 .879 1 5 

D36.6 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Stimuleert taalafspraken 

150 3.61 .851 1 5 

D36.7 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Geen doelstellingen 

149 2.36 .923 1 5 

D37.1 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Veilig voor kinderen 

147 4.07 .722 1 5 
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D37.2 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Vergroten zelfvertrouwen 

147 3.69 .679 3 5 

D37.3 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Zelf experimenteren 

147 3.61 .717 2 5 

D37.4 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Meerdere manieren inzetbaar 

146 4.01 .649 1 5 

D37.5 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Geeft nieuwe impuls 

145 3.84 .653 1 5 

D37.6 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Alleen individueel inzetbaar 

145 1.94 .762 1 4 

D37.7 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Alleen voor thuisgebruik 

144 1.88 .734 1 4 

D37.8 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Interactie kinderen 

145 3.83 .667 1 5 

D37.9 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Interactie leidster-kind 

145 4.07 .608 2 5 

D37.10 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Moeilijk te begrijpen 

146 2.06 .816 1 4 

 
Tabel E: Beschrijvende statistieken onderdeel E 

Item Aantal 
resp. 

Mean Std. 
Dev. 

Min Max 

E39.1 Welke taal/talen heeft u als eerste leren spreken vanaf de 
geboorte (Fries)? 

154 .66 .474 0 1 

E39.2 Welke taal/talen heeft u als eerste leren spreken vanaf de 
geboorte (Nederlands)? 

154 .38 .486 0 1 

E39.3 Welke taal/talen heeft u als eerste leren spreken vanaf de 
geboorte (Streektaal)? 

154 .11 .314 0 1 

E39.4 Welke taal/talen heeft u als eerste leren spreken vanaf de 
geboorte (Buitenlandse taal)? 

154 .00 .000 0 0 

E40.1 Hoe bekwaam vindt u uzelf met de Friese taal qua lezen? 152 3.07 .682 1 4 

E40.2 Hoe bekwaam vindt u uzelf met de Friese taal qua 
schrijven? 

152 2.33 .860 1 4 

E40.3 Hoe bekwaam vindt u uzelf met de Friese taal qua praten? 151 3.23 .785 1 4 

E40.4 Hoe bekwaam vindt u uzelf met de Friese taal qua 
verstaan? 

151 3.55 .562 1 4 

E41.1 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Alle kinderen in aanraking Fries 

153 4.18 .798 1 5 

E41.2 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Één taal is genoeg 

152 1.72 .739 1 5 

E41.3 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Meerdere talen 

154 3.99 .893 1 5 

E41.4 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Benaderen in moedertaal 

152 3.24 1.102 1 5 

E41.5 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Fries is lelijk 

152 1.47 .789 1 5 

E41.6 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Meerdere talen gebruik 

151 3.12 1.259 1 5 

E41.7 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Observeren taal 

151 3.95 .781 1 5 

E41.8 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Meertaligheid geeft voordelen 

151 4.27 .673 1 5 

E42.1 Hoe nuttig worden de volgende Tomke-materialen voor 
professionals? (Lesbrief) 

149 3.99 1.084 1 5 

E42.2 Hoe nuttig worden de volgende Tomke-materialen voor 
professionals? (Nieuwsbrief) 

151 3.46 .958 1 5 

E42.3 Hoe nuttig worden de volgende Tomke-materialen voor 151 3.50 1.019 1 5 
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professionals? (Inspiratieavond) 

E42.4 Hoe nuttig worden de volgende Tomke-materialen voor 
professionals? (Website) 

148 3.63 .978 1 5 

E43. Bent u, of één van uw collega’s van uw kindercentrum van 
plan om naar de inspiratieavond te gaan? 

151 2.44 .736 1 3 

 
Tabel F: Beschrijvende statistieken onderdeel F 

Item Aantal 
resp. 

Mean Std. 
Dev. 

Min Max 

F45.1 Heeft uw kindercentrum er belang bij dat Tomke-
themaboekjes in de toekomst abonnement wordt? 

152 2.28 .823 1 3 

F46. Hoeveel zou zo’n abonnement dan per jaar mogen kosten? 152 2.38 1.366 1 4 

F47. Zou u zo’n abonnement aan ouders aanraden? 142 1.99 .967 1 3 

F48.1 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor 
de toekomst? Pop 

152 .12 .332 0 1 

F48.2 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor 
de toekomst? Themamap 

152 .44 .498 0 1 

F48.3 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor 
de toekomst? Thema los 

152 .36 .480 0 1 

F48.4 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor 
de toekomst? voor 0-2 

152 .11 .316 0 1 

F48.5 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor 
de toekomst? voor 2-4 

152 .41 .494 0 1 

F48.6 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor 
de toekomst? knutselen 

152 .54 .500 0 1 

F48.7 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor 
de toekomst? muziek 

152 .58 .495 0 1 

F48.8 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor 
de toekomst? drama 

152 .24 .427 0 1 

F48.9 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor 
de toekomst? spelletjes 

152 .40 .492 0 1 

F48.10 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen 
voor de toekomst? rekenen 

152 .32 .466 0 1 

F48.1 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen voor 
de toekomst? motoriek 

152 .52 .501 0 1 

F48.12 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen 
voor de toekomst? sociaal-emotioneel 

152 .43 .496 0 1 

F48.13 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen 
voor de toekomst? apps 

152 .07 .260 0 1 

F48.14 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen 
voor de toekomst? e-books 

152 .05 .224 0 1 

F48.15 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen 
voor de toekomst? observatielijsten 

152 .26 .438 0 1 

F48.16 Waar heeft u nog behoefte aan qua Tomke-materialen 
voor de toekomst? anders 

152 .11 .308 0 1 
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BIJLAGE 6: GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE RESULTATEN VAN ONDERDEEL C 
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Figuur 6.1: Hoe inzetbaar vindt u de volgende Tomke-materialen? in %                N=129 
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Figuur 6.2.1: Hoe inzetbaar vindt u de volgende Tomke-rigeboekjes? in %            N=129 
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Figuur 6.2.2: Hoe inzetbaar vindt u de volgende Tomke-rigeboekjes? in %            N=129 

Niet inzetbaar Beetje inzetbaar Inzetbaar

Goed inzetbaar Heel goed inzetbaar Weet niet/n.v.t



 

  ~ 103 ~ 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

23.9 Tomke nei de toskedokter 23.10 Dikkt tút foar Romke 23.11 Tomke leart fytsen

Figuur 6.2.3: Hoe inzetbaar vindt u de volgende Tomke-rigeboekjes? in %            N=129 
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Figuur 6.3.1: Hoe inzetbaar vindt u de volgende Tomke-foarlêsboeken? in %       N=129 
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Figuur 6.4.1: Hoe inzetbaar vindt u de volgende Tomke-fertelkoffers? in %          N=129 
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Figuur 6.4.2: Hoe inzetbaar vindt u de volgende Tomke-fertelkoffers? in %          N=129 
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Figuur 6.5: Hoe inzetbaar vindt u de volgende Tomke-praatplaten? in %               N=129 
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Figuur 6.6: Hoe inzetbaar vindt u de volgende Tomke-spelletjes? in %                   N=129 
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Figuur 6.7: Hoe inzetbaar vindt u de volgende Tomke-materialen? in %                N=129 
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Figuur 6.8: Hoe inzetbaar vindt u de volgende digitale Tomke-materialen? in %  N=129 
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BIJLAGE 7: GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE RESULTATEN VAN ONDERDEEL D 

In de onderstaande figuren is een grafische weergave gemaakt van de resultaten op de items van 
onderdeel D. De resultaten zijn uitgedrukt in percentages. 

    

    
 

    

1% 0% 

17% 

47% 

35% 

36.1 Het Tomke-project zorgt voor 
plezier. 
N=149 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

1% 1% 

9% 

51% 

38% 

36.2 Het Tomke-project stimuleert het 
Friese voorlezen. 
N=149 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

1% 0% 

12% 

54% 

33% 

36.3 Het Tomke-project stimuleert de 
taalontwikkeling van jonge kinderen. 
N=150 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

1% 1% 

17% 

52% 

29% 

36.4 Het Tomke-project stimuleert het 
actief gebruik van de Friese taal bij jonge 
kinderen. 
N=151 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

3% 2% 

20% 

50% 

25% 

36.5 Het Tomke-project stimuleert een 
positieve houding van professionals 
t.a.v. de Friese taal. 
N=150 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

1% 7% 

36% 

43% 

13% 

36.6 Het Tomke-project stimuleert het 
kindercentrum om taalafspraken te 
maken. 
N=150 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens
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16% 

44% 

30% 

7% 

3% 

36.7 Het Tomke-project heeft geen echte 
doelstellingen. 
N=149 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

1% 0% 

14% 

59% 

26% 

37.1 Tomke-materiaal is veilig te 
gebruiken voor jonge kinderen. 
N=147 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

0% 0% 

43% 

45% 

12% 

37.2 Tomke-materiaal zorgt er voor dat 
het zelfvertrouwen van de kinderen 
wordt vergroot. 
N=147 Helemaal niet

mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

0% 5% 

37% 

50% 

8% 

37.3 Tomke-materiaal biedt jonge 
kinderen mogelijkheden om zelf mee te 
experimenteren, hoeft niet per sé onder 
begeleiding. 
N=147 Helemaal niet

mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

1% 0% 

16% 

64% 

19% 

37.4 Tomke-materiaal kan op meerdere 
manieren worden ingezet door de 
professional. 
N=146 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

1% 0% 

26% 

61% 

12% 

37.5 Tomke-materiaal zorgt voor nieuwe 
impulsen/inzichten bij kinderen. 
N=145 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens
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28% 

54% 

14% 

4% 0% 

37.6 Tomke-materiaal is alleen 
individueel  inzetbaar en niet in 
groepsverband. 
N=145 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

31% 

53% 

13% 

3% 0% 

37.7 Tomke-materiaal is alleen geschikt 
voor thuisgebruik en niet in het 
kindercentrum. 
N=144 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

1% 1% 

25% 

61% 

12% 

37.8 Tomke-materiaal zorgt voor 
interactie tussen kinderen onderling. 
N=145 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

0% 1% 

13% 

65% 

21% 

37.9 Tomke-materiaal zorgt voor 
interactie tussen kinderen en de 
professional. 
N=145 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

24% 

52% 

18% 

6% 

0% 

37.10 Tomke-materiaal is moeilijk te 
begrijpen voor jonge kinderen. 
N=146 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens
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BIJLAGE 8: GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE RESULTATEN VAN ONDERDEEL E 

In de onderstaande figuren is een grafische weergave gemaakt van de resultaten op de items van 
onderdeel E. De resultaten zijn uitgedrukt in percentages. 

    

    
 

    

1% 4% 

8% 

50% 

37% 

41.1 Ik vind het belangrijk dat alle 
kinderen in de provincie Fryslân in 
aanraking komen met de Friese taal. 
N=153 Helemaal niet

mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

40% 

53% 

3% 3% 1% 

41.2 Ik vind dat jonge kinderen worden 
belast door meerdere talen aan te 
bieden, één taal (alleen het Nederlands) 
is voldoende. 
N=152 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

3% 3% 

13% 

54% 

27% 

41.3 Op mijn werkplek vind ik het 
belangrijk dat jonge kinderen met 
meerdere talen/dialecten in aanraking 
komen. 
N=154 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

4% 

26% 

27% 

29% 

14% 

41.4 Ik vind dat jonge kinderen in hun 
moedertaal benaderd moeten worden. 
N=152 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

65% 

27% 

5% 2% 1% 

41.5 Ik vind de Friese taal lelijk. 
N=152 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

11% 

28% 

14% 

33% 

14% 

41.6 Met de kinderen op mijn werkplek 
gebruik ik gedurende de dag 
verschillende talen/dialecten. 
N=151 Helemaal niet

mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens
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2% 1% 

17% 

59% 

21% 

41.7 Ik vind het belangrijk om de 
meertalige taalontwikkeling van 
kinderen te observeren. 
N=151 Helemaal niet

mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

1% 0% 5% 

58% 

36% 

41.8 Ik denk dat kinderen die meertalig 
zijn meer voordelen hebben. 
N=151 

Helemaal niet
mee eens

Niet mee eens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

36 
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50,3 

5,6 
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46 
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42.1 Lesbrieven 42.2 Nieuwsbrief 42.3
Symp./inspiratieavond

42.4 Website voor prof.

Figuur 8.1: Hoe nuttig vindt u de volgende Tomke-materialen voor professionals? in % 
N=161 

Helemaal niet nuttig Niet nuttig Nuttig Heel erg nuttig Weet niet/n.v.t.
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BIJLAGE 9: UITWERKING OPEN VRAGEN PER ONDERDEEL IN THEMA’S  

Onderdeel B. Wat is het aanbod van Tomke-materialen, hoe wordt dit ervaren? 

Tabel B1. De personages spreken aan, zijn herkenbaar voor peuters. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 4 Tomke en zijn familie zijn bekend bij de kinderen! De kinderen kennen Tomke en zijn 
hondje. 

Resp. 5 Het is erg bruikbaar, ik gebruik het elke dag. De peuters vinden Tomke en Romke 
geweldig. 

Resp. 27 Herkenbaar figuurtje. 

Resp. 51 Zijn heel bruikbaar. Peuters zijn gek op Tomke. 

Resp. 54 De personage spreekt de kinderen aan. 

Resp. 62 Steeds dezelfde personen in het verhaal, herkenbaar. 

Resp. 68 De kinderen zijn bekend met Tomke en zijn avonturen. 

Resp. 74 Tomke spreekt de kinderen echt aan en wordt veel door de kinderen opgepakt. 

Resp. 75 De meeste kinderen kennen Tomke en vinden hem leuk. Hij is herkenbaar voor ze. 

Resp. 85 De kinderen kennen Tomke. 

Resp. 87 De figuren komen kindvriendelijk over. 

Resp. 100 Tomke leeft bij ons (letterlijk en figuurlijk). 

Resp. 110 Tomke spreekt de kinderen aan, samen met zijn vriendjes. 

Resp. 116 Ik vind Tomke leuk en leerzaam. 

Resp. 118 Eigen taal en Tomke spreekt peuters aan. 

Resp. 122 Tomke spreekt de peuters erg aan. 

Resp. 131 Kinderen vinden Tomke erg leuk. 

Resp. 141 Tomke is heel herkenbaar, voor een Tomke-verhaaltje wordt het Tomke-liedje gezongen! 

Resp. 160 Tomke is een herkenbaar figuur waar kinderen zich mee kunnen spiegelen. 

Resp. 167 Tomke is leuk, bekend en vertrouwd, ze kennen hem en dat maakt vertrouwd. 

 
Tabel B2. Er is geen budget voor, de materialen worden niet gebruikt. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 2 Jammer, helaas is hier geen budget voor. 

Resp. 24 Als peuterspeelontdekplek of via de stichting kinderopvang Friesland waaronder wij 
vallen ontvangen wij geen informatie. 

Resp. 153 De Weekkrant van Fryslân komt niet meer in Blauwhuis, daardoor missen we de 
verhaaltjes, erg jammer! 

 
Tabel B3. De materialen zijn leuk, mooi, grappig, aansprekend etc. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 1 Zijn leuke verhaaltjes. 

Resp. 6 Het materiaal is aantrekkelijk. 

Resp. 8 Verschillende boekjes zijn leuk, het zijn leuke, kleurrijke boekjes. 

Resp. 10 Leuk materiaal en zeer bruikbaar op de peuteropvang. 

Resp. 11 Leuke materialen van Tomke. 

Resp. 22 Prachtige, sprekkende materialen. 

Resp. 26 Leuke verhaaltjes die aansluiten bij de doelgroep. 

Resp. 27 Leuke verhalen en tekeningen. 

Resp. 37 Erg leuke materialen, het spreekt de kinderen enorm aan! 
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Resp. 44 De liedjes en verhaaltjes zijn prachtig en spreken heel erg tot de verbeelding. 

Resp. 45 Het is duidelijk, leuk, boeiend en grappig. 

Resp. 49 Materiaal is vrolijk, uitdagend, ziet er mooi uit. 

Resp. 58 Leuke materialen. Tomke hoort bij de Friese taal. 

Resp. 60 Ja, want Tomke hoort bij de Friese taal en de ontwikkeling van de kinderen. 

Resp. 65 Het zijn kleurrijke platen. 

Resp. 69 Ze zijn duidelijk. 

Resp. 70 Het is aantrekkelijk educatief, het ziet er leuk uit. 

Resp. 72 Er is genoeg aanbod en ook heel leuk en gevarieerd aanbod. Ik maak er graag gebruik van. 

Resp. 78 Leuke, bruikbare materialen. 

Resp. 85 De kinderen vinden het leuk. 

Resp. 89 Deze zijn goed te gebruiken en toegankelijk. 

Resp. 92 Ze zijn erg leuk voor kinderen. 

Resp. 95 Er zijn leuke, bruikbare materialen bij. 

Resp. 97 Gebruik dit wel en vind ’t prima/goede materialen. 

Resp. 98 Prachtige materialen, kindgericht, hele mooie liedjes! Ze zijn waardevol voor kinderen! 

Resp. 102 Prachtig materiaal, wordt veel gebruikt. 

Resp. 105 Het is goed en mooi materiaal. 

Resp. 106 Het is leuk en leerzaam. 

Resp. 117 Ze zien er aantrekkelijk uit. 

Resp. 124 Het verrijkt het taalgebruik en de verhaaltjes zijn prachtig. 

Resp. 130 Eenvoudig, kleurig. 

Resp. 131 Prachtig materiaal. 

Resp. 138 Gebruik alleen de boekjes. Spreken aan!! 

Resp. 139 Het zijn leuk onderwerpen en verhaaltjes. 

Resp. 140 Het zijn mooie duidelijke en kleurrijk materiaal. De Tomke-boekjes hebben een mooie, 
leuke, vrolijke uitstraling. De Tomke-boekjes en vertelplaten vinden de peuters mooi. De 
verhalen sluiten prima aan bij de belevingswereld van de peuters. 

Resp. 143 Ik vind Tomke geweldig, verhalen leuk, spannend en grappig. 

Resp. 149 Leuk materiaal, sjocht der allegear goed út. Bern fine it ek moai. 

Resp. 153 Ze gaan mee met de tijd! 

Resp. 154 Mooie praatplaten en verhalen. 

Resp. 157 Heel leuk materiaal, waar wij veel gebruik van maken. 

Resp. 159 Het is kleurrijk materiaal. Het spreekt de peuters erg aan. 

Resp. 166 Het spreekt erg aan bij peuters. 

Resp. 167 Leuke spullen!! 

 
Tabel B4. Friese materialen in het algemeen. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 12 Ik gebruik dagelijks de Tomke-koffer en ook de thema’s van de Sânglêsrige gebruik ik 
regelmatig, ik gebruik ook de themabrief vaak omdat die duidelijk is. Vaak lees ik een 
Tomke-verhaaltje voor maar ook uit andere Friestalige boeken lees ik voor. 

Resp. 57 Over de Fryske Foarlêskoffer: We hadden al een logeerkoffer, nu doen we er 2 
prentenboeken in, één Fries + één Nederlands. Kind mag kiezen welk boek door pa/ma 
voorgelezen wordt. 

Resp. 61 Ik vind de Sânglêsrige erg leuk. Op mijn vorige locatie in Dronrijp werkten we daar mee. 
Erg leuke thema’s. Veel leuker dan Uk&Puk. 

Resp. 73 Ik fyn it spitich dat Kornelia in kangaroe is, werom net in ko? 
Dribbel is Stip yn it Frysk en dat jout ferwarring yn de twatalige groep. 
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Resp. 133 Soms wordt de Sânglêsrige en de Fryske Foarlêskoffer gebruikt, maar niet regelmatig. 

Resp. 141 De belevenissen van Tomke staan dicht bij de peuter, ook de Sânglêsrige wordt gebruikt. 

 
Tabel B5. Het materiaal sluit aan bij de belevingswereld van de peuters, doelgroep. Het is 
herkenbaar. De avonturen spreken aan, de onderwerpen/thema’s zijn herkenbaar voor peuters. 
Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 5 De avonturen zijn herkenbaar. 

Resp. 6 Het is herkenbaar, kinderen herkennen het ook van thuis, bv van tv. 

Resp. 9 Wat Tomke beleefd, beleven de kinderen ook, het past bij de belevingswereld van de 
kinderen. 

Resp. 10 Het is zeer herkenbaar. 

Resp. 11 Het is heel herkenbaar voor de meeste kinderen. 

Resp. 12 Tomke-materiaal is heel goed te gebruiken, het staat dicht bij de belevingswereld van de 
peuters en sluit goed aan. 

Resp. 14 Want ze herkennen het , en het sluit goed aan. 

Resp. 15 De situaties waarin Tomke en Romke verzeild raken zijn erg herkenbaar voor peuters, ze 
sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep. 

Resp. 16 Tomke maakt dingen mee die in de wereld van de peuter ook gebeuren. 

Resp. 17 De verhalen spelen zich af in hun leefwereld. 

Resp. 18 Juiste doelgroep, grappig en dat spreekt de peuters aan. 

Resp. 20 Het zijn kinderverhalen alleen dan in het Fries. 

Resp. 22 Tomke praet Frysk en sprekt de bern oe sa oan, giet faak oer deistige saken. 

Resp. 25 Zijn over het algemeen goed inzetbaar en heel herkenbaar voor de kinderen. 

Resp. 28 Het is heel herkenbaar. 

Resp. 29 Staan dicht bij het kind. 

Resp. 30 Het is ook een kind in die groep die van alles meemaakt. 

Resp. 35 De verhaaltjes zijn erg herkenbaar. 

Resp. 37 Het is voor de kinderen herkenbaar. 

Resp. 39 Een prima aanbod en het niveau is geschikt voor de peuterleeftijd. 

Resp. 41 De onderwerpen zijn goed herkenbaar. 

Resp. 42 Het spreekt ze erg aan. 

Resp. 43 Het zijn verhalen die de kinderen zelf ook meemaken. 

Resp. 44 Het materiaal ziet er fleurig, kleurig en vrolijk uit. Erg geschikt voor peuters! 

Resp. 47 Leuke onderwerpen. 

Resp. 48 Leuke onderwerpen. 

Resp. 50 Spreekt peuters aan. 

Resp. 52 Het is materiaal wat voor onze doelgroep erg aansprekend is, het gaat altijd over 
gebeurtenissen die ze zelf ook mee kunnen maken. 

Resp. 53 Tomke beleeft de dingen die de peuters ook beleven. 

Resp. 55 Tomke beleeft de dingen die de peuters ook beleven. 

Resp. 56 Thema’s heel herkenbaar. 

Resp. 57 Er zijn leuke onderwerpen die aan bod komen. 

Resp. 58 Herkenbaar. 

Resp. 59 Veel situaties uit leven van peuter. Herkenbaar en leuk materiaal. 

Resp. 60 Hij beleeft verhalen die kinderen ook echt kunnen meemaken. 

Resp. 61 Erg leuke thema's en verhalen. Het spreekt de peuters erg aan. 

Resp. 66 Het spreekt peuters aan. 

Resp. 68 De Tomke-materialen zijn leuk en staan dicht bij de peuters, het zijn herkenbare 
gebeurtenissen. 
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Resp. 69 Thema’s zijn duidelijk. 

Resp. 70 Het wordt herkend. 

Resp. 71 Het zijn dagelijkse en herkenbare belevenissen voor de kinderen. 

Resp. 72 Gaat over kinderen en alledaagse gebeurtenissen van kinderen van 2,5 - 4 jaar. Ze 
snappen de verhaaltjes omdat het dichtbij hun belevingswereld is. 

Resp. 73 It spilet ticht bij hûs. 

Resp. 77 De Friese taal ligt dichtbij de belevingswereld van het kind. 

Resp. 78 De meeste kinderen praten Fries thuis. 

Resp. 79 Ga zo door, alle peuters (en juffen) werken graag met het Tomke-materiaal, sluit perfect 
aan bij de leeftijd, herkenbare gebeurtenissen van de peuters, hun eigen beleveniswereld 
komt aan de orde, leerzaam. 

Resp. 82 Tomke en zijn vriendjes maken dingen mee die ook spelen tijdens de peuterleeftijd. 

Resp. 84 Erg leuke verhaaltjes die goed aansluiten op de belevingswereld van de peuter. 

Resp. 86 de belevenissen van Tomke komen ook in de dagelijkse praktijk voor. 

Resp. 88 het is heel herkenbaar en spannende verhalen voor de kinderen. 

Resp. 89 De Tomke-materialen zijn erg geliefd bij de kinderen, diverse thema's komen aan bod. 

Resp. 90 Het past bij de peuterleeftijd. 

Resp. 92 Alle thema's zijn herkenbaar. 

Resp. 97 Het is uit het leven "gegrepen", het is zoals het is --> herkenbaar. 

Resp. 98 Het zijn alledaagse thema's! 

Resp. 99 Kinderen herkennen zich. 

Resp. 101 Het laat veel herkenning zien aan de kinderen. 

Resp. 104 We zien de kinderen er van genieten. 

Resp. 105 Leuk materiaal. 

Resp. 107 Aansluiting beleving kind. 

Resp. 109 Het gaat over dagelijkse gebeurtenissen. 

Resp. 110 Alle dagelijkse dingen komen aan bod, heel herkenbaar. 

Resp. 112 De Tomke-materialen zijn voor de peuters heel herkenbaar. 

Resp. 114 De verhalen en liedjes gaan over dingen die peuters mee kunnen maken. 

Resp. 115 Bij Tomke gebeuren veel dingen die passen bij de belevingswereld van peuters. 

Resp. 119 Het zijn dingen die herkenbaar zijn voor de peuters. 

Resp. 123 Dagelijks leven van de peuters. 

Resp. 126 De belevenissen van Tomke zijn herkenbaar en spreken erg aan. 

Resp. 127 Het zijn onderwerpen die kinderen herkennen en benoemen. 

Resp. 130 Ziet er leuk uit en staat dichtbij de belevingswereld van peuters. 

Resp. 131 Het speelt zich af in de omgeving van peuters. 

Resp. 132 Voor enkele kinderen wel, vooral wanneer er thuis ook gebruik van wordt gemaakt. 

Resp. 134 Het zijn dagelijkse belevingen. 

Resp. 136 Herkenbaar, dicht bij huis. 

Resp. 137 Altijd actuele onderwerpen. 

Resp. 140 De avonturen die Tomke beleeft zijn herkenbaar bij de peuters. 

Resp. 141 De belevenissen van Tomke staan dicht bij de peuter. 

Resp. 142 Verhalen sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. 

Resp. 143 Ze verwoorden op een leuke manier de belevenissen van kinderen. 

Resp. 144 Het is heel herkenbaar. 

Resp. 145 Zijn begrijpelijke onderwerpen die alle dagen kunnen voorkomen in het leven van een 
peuter. 

Resp. 147 Herkenbare verhaaltjes. 



 

  ~ 115 ~ 

Resp. 148 Het is makkelijk te begrijpen voor de kinderen en het past ook vaak bij de thema's die we 
hebben. 

Resp. 149 Pjutten fine it allegear hiel leuk. it is herkenber foar de bern, ek as sy thús de útstjoeringen 
sjogge. 

Resp. 151 De ferskillende tema's dy ik brûkt ha sprekke de pjutten oan 

Resp. 153 De verhalen zijn heel herkenbaar, sluiten aan bij de seizoenen 

Resp. 154 Herkenbare situatie voor de peuters, we maken er veel gebruik van. 

Resp. 155 Het is herkenbaar voor de kinderen. 

Resp. 156 Het is herkenbaar voor de kinderen. 

Resp. 157 Het gaat over alledaagse, herkenbare dingen/situaties, het sluit aan bij de 
belevingswereld van de peuters. 

Resp. 158 Want het gaat over de dagelijkse dingen. 

Resp. 159 Herkenbaar wat peuters ook meemaken. 

Resp. 160 Het zijn herkenbare situaties. 

Resp. 161 De peuters herkennen zich er in + thema's spreken aan, goed op niveau 2-4 jaar. Peuters 
vinden het erg leuk! 

Resp. 162 De verhaaltjes gaan veel over dagelijkse dingen. 

Resp. 164 Tige werkenber foar de pjutten. Slút goed oan by de belevingswrâld fan de bern. 

Resp. 165 Het kind kan zich verplaatsen in de belevenissen van Tomke. 

Resp. 166 Ja, het spreekt erg aan voor de kinderen. 

 
Tabel B6. Het digitale materiaal is (minder) inzetbaar, leuk en bruikbaar. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 14 Ik heb nog geen computerhoek, ben hier niet zo voor. Ik heb wel de mogelijkheid, want ik 
heb wel een laptop. Maar geen tv scherm! 

Resp. 44 Soms draaien we een dvd, maar verder maken we geen gebruik van de digitale 
materialen. 

Resp. 52 Omdat de peuters maar 3 uur op de peuteropvang zijn, geven we zoveel mogelijk 
spelenderwijs taalaanbod (en maken weinig gebruik van pc, Ipad, tv en dvd’s. 

Resp. 81 Wel bekend met de digitale materialen, maar zijn w.s. thuis bruikbaar. 

Resp. 99 Wij krijgen nog een laptop, hebben al een digibord +beamer 

Resp. 106 Ik vind de site niet altijd up to date. Website kindercentra is totaal niet actief, staat nog in 
behandeling, wat erg jammer is. Dit mag wel wat actiever. Bv. Thema + werkjes + liedjes + 
voorleesboekjes. Ik ben niet op de hoogte van lesbrieven, nieuwsbrief, symposium. 

Resp. 133 Er is geen tv. Laptop is lastig i.v.m. aansluiting, dan moet de hele groep aansluiten en dat is 
te veel voor het klein scherm. 

Resp. 136 Digitale materialen hebben we helemaal niks van, en willen we ook niet. 

Resp. 156 Leuk materiaal, alleen jammer dat wij niet alles kunnen inzetten op de speelzaal. dvd's, 
apps etc. i.v.m. materiaal en geen tv. 

Resp. 160 Alle by fraach 18 neamde punten brûke we net, mar we witte wol fan it bestean ôf. 

Resp. 161 Wel van plan om Ipad aan te schaffen en Tomke-apps in 2014. 

Resp. 163 Website is oud en ik kon er niet veel uitdaging in vinden, niet regelmatig vernieuwd, heb 
al jaren niet meer gekeken. 
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Onderdeel C. Hoe worden de Tomke-materialen ingezet in kindercentra? 

Tabel C1. Bij welke gebeurtenissen worden Tomke-materialen ingezet? 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 1 Bij thema's. 

Resp. 4 Thema's en voorlezen uit de boekjes. 

Resp. 10 Thema goed over te laten komen, zo heb je nog meer ondersteuning bij een onderwerp of 
thema. 

Resp. 11 We zijn binnenkort van plan een voorstelling te plannen i.v.m. certificatie. 

Resp. 19 Die kun je gebruiken bij het les geven. 

Resp. 21 Passend bij de Thema's. 

Resp. 25 Verjaardag. 

Resp. 26 Uitbreiding van mogelijkheden. 

Resp. 27 Verdieping van een thema, in veel situaties te gebruiken. 

Resp. 30 Dat kun je laten zien en integreren in de "les". 

Resp. 38 Voorbereiden van voorleesweek. We maken dan een thema rond Tomke. 

Resp. 42 Als onderdeel van thema's. 

Resp. 44 Een belangrijke aanvulling. 

Resp. 46 Als onderdeel van een thema, als taalactiviteit, als zangactiviteit, kinderen kennen Tomke 
en Tomke is veilig/vertrouwd en Tomke kan een startpunt zijn van diverse activiteiten. 

Resp. 47 Als aanvullend materiaal tijdens themaweken, leuke aanvulling. 

Resp. 48 Als materiaal voor thema's, leuke aanvulling. 

Resp. 49 Om thema's uit te werken. 

Resp. 57 Om onze Friese ochtend (1x Ned., 1x Fries) op te leuken. 

Resp. 59 Het is een aanvulling op materiaal in het Nederlands. 

Resp. 62 We werken met bij elk projecten met de materialen die mooi bij aansluiten. 

Resp. 64 Door herkenbaarheid worden de boekjes vaak zelf door de peuters uit de kast gepakt. 

Resp. 69 Aanvulling op Nederlands taal bij thema’s. 

Resp. 74 Er worden verschillende thema's behandeld met het gebruik van Tomke materialen. 

Resp. 76 In combinatie met project, los onderwerp in belevingswereld van het kind. 

Resp. 79 Mooie aanvulling op onze thema's o.a. 

Resp. 87 Ter ondersteuning van de diverse thema's. 

Resp. 89 Gebruiken bij thema's. 

Resp. 95 De verhaaltjes worden nog wel eens verteld in het Nederlands. 

Resp. 97 Herkenbaar, Thema's. 

Resp. 100 Zijn goede aanvulling. 

Resp. 102 Ter ondersteuning van de thema's die wij gebruiken. Startochtend met Tomke in de kring 
en ook weer eindigen met Tomke in de kring. 

Resp. 103 In een kort verhaaltje, een gebeurtenis (dokter, kapper o.i.d.). 

Resp. 105 We deden het met de pilot Frysk. 

Resp. 109 Het is een welkome aanvulling. 

Resp. 111 Een mooie aanvulling op het thema, graag meer ontvangen. 

Resp. 119 Thema's te verduidelijken. 

Resp. 124 Het geeft handvatten voor ideeën. 

Resp. 128 Het kan bij bepaalde thema's weer aansluiten op de belevingswereld van het kind. En het 
leeft vaak meer bij het kind als ze het daadwerkelijk kunnen zien/aanraken. 

Resp. 130 Verrijking van thema's. 

Resp. 134 Wij doen in juni een week lang Tomke-week met jullie boekjes en vertelplaten en 
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voorlezen door iemand die van Tomke bij ons komt op afspraak. 

Resp. 136 Tomke wordt ingezet bij verschillende thema's om zo de verschillende 
ontwikkelingsgebieden te stimuleren. 

Resp. 140 Tomke-foarlêsboeken: deze materialen worden allemaal goed gebruikt. De verhalen 
worden uit deze boeken gebruikt bij thema's. 
Tomke-praatplaten: Deze platen staan altijd op de thematafel wanneer de plaat bij het 
thema past. 

Resp. 143 Bij elk thema is er wel een leuk verhaaltje... Ga er vooral mee door. 

Resp. 144 Je kunt er in de praktijk heel veel mee doen. 

Resp. 149 Foaral it útwurkjen fan thema's wurdt Tomke- materialen/Sânglêsrige in protte brûkt. 

Resp. 152 Het is een fijne ondersteuning op je thema-invulling e.d. Materialen zoals pop(pen) zijn 
ondersteunend. 

Resp. 154 Er is duidelijk behoefte aan. 

Resp. 155 We zouden niet zonder kunnen, echt een toevoeging aan de groep: Friese dagdelen, 
kringmomenten, verhaaltjes. 

Resp. 156 We zouden niet zonder kunnen, echt een toevoeging aan de groep: Kringmomenten, 
thema's. 

Resp. 157 Wordt gebruikt bij de thema's 

Resp. 159 Het past goed in de thema's, makkelijk inzetbaar. 

Resp. 161 Past goed in thema's. Herkenbaar voor peuters, goed op niveau 2-4 jaar. Peuters vinden 
het erg leuk! het is een waardevolle aanvulling, echt "peutermateriaal". 

Resp. 162 Bij de thema's. Bij wat er speelt bij de kinderen. Bij seizoensgebonden activiteiten. 

Resp. 164 Er is foldwaande Tomke-materiaal foar âlle projekten op it pjutteboartersplak. Slút goed 
oan by de projekten By projektmjittich wurkjen. 

 
Tabel C2. De kwaliteit van de Tomke-materialen is (niet) goed. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 12 Het Tomke materiaal ziet er leuk uit, alleen bij veelvuldig gebruik zoals de 4in1 puzzel is 
het snel kapot wat heel jammer is. 

Resp. 14 De spelletjes vind ik wat klein. de puzzels te dun. 
Boekjes en platen zijn wel heel goed. 

Resp. 17 Het Tomke-boekje wordt bij ons uitgedeeld en er komt iemand van buitenaf voorlezen. 
Het prestatieniveau hiervan is heel verschillend. Ik word altijd wel enthousiast van jullie 
materiaal! 

Resp. 35 De kleine prentenboekjes met korte zinnen zijn leuk voor 2-3 jaar (al zouden deze boeken 
wel wat groter mogen zodat ze ook leuk zijn om aan de hele groep voor te lezen). 
De wat langere verhalen, zijn voor de leeftijd 3-4 wel geschikt, maar dan individueel of in 
een klein groepje. 

Resp. 57 Over de Tomke-rigeboekjes: bij gebrek aan GROTER! wél inzetbaar. De boekjes zijn te 
klein om leuk uit voor te lezen in de kring. Kinderen kunnen de plaatjes niet goed zien. 
Over de Tomke-verhaaltjes Weekkrant: te kleine plaatjes. (bord)spelletjes/puzzels niet 
van karton!  
Plaatjes Tomke te klein, mag best groter en méér plaatjes. 

Resp. 62 Ik vind vooral de projectboeken erg leuk. Niet te dik en overzichtelijk. 

Resp. 73 de puzzels en spelletjes zijn van karton en erg kwetsbaar bij zelfstandig gebruik van de 
peuters. vouwen, op sobje, flybje...moeilijk schoon te houden. 

Resp. 81 Voorlezen in de kring: geschikt de kleine gele korte verhaaltjes (rigeboekjes). De 
themaboekjes zijn daar niet geschikt voor slechts 1 plaatje bij een relatief lang verhaal. 
Kinderen moeten ook visueel geamuseerd worden. 

Resp. 115 Er staat vaak veel tekst en weinig plaatjes bij de voorleesverhalen. Tijdens de Tomke-
voorleesweek zou het fijn zijn als de voorlezen goed voorbereid komen voorlezen. Er staat 
veel tekst in het boek en weinig plaatjes. De voorlezen zou materiaal kunnen meenemen 
die bij het verhaal passen. Het is n.l. nogal moeilijk, zo niet onmogelijk om de aandacht van 
jonge peuters te pakken en houden met alleen tekst. 
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Resp. 121 Handpop van Tomke is leuk. 

Resp. 130 De boekjes zijn over het algemeen te klein om in de kring te gebruiken 

Resp. 136 De Tomke-rigeboekjes zijn te klein voor in de kring. 

Resp. 140 De verhalen uit de weekkrant worden vergroot en bewaard in een Tomke-map. 
Tomke-spelletjes: Deze spelletjes vinden de peuters mooi, de plaatjes spreekt de peuters 
aan. 

Resp. 149 Puzzels fan karton bin spitichernôch gau stikken. 
Liedjesmama hat by ús west mei in oanpast programma foar Sint. Fun it net sa geweldig, 
foaral net it Frysk. 
Foarlêsboekjes graach ien kant tekst, oare kant ferhaaltsje. Makliker mei foarlêzen yn in 
groep. 

Resp. 152 Ik mis grote(re) plaatjes bij de tekst die in de boeken/katernen staan. Vooral voor de 
jongsten is een (groter) plaatje erg van belang. 

Resp. 153 Puzzels bv. graag van stevig materiaal (bv. hout), gaan bij peuters van 2 snel kapot. 

Resp. 161 De Tomke-boekjes zijn klein van formaat, jammer genoeg vrij klein voor gebruik in de 
kring met alle kinderen. Tip: Zou wat groter kunnen! 
De platen zijn soms druk, soms te veel om te bekijken in grote groep. 

 
Tabel C3. Het Tomke-project is (niet) goed inzetbaar naast een VVE-programma. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 4 Wij zijn straks "verplicht" om een VVE programma te starten, hierdoor haal je andere 
individuen in huis, het zou fijn zijn als dit met Tomke kan, anders ben ik bang dat Tomke 
straks door andere VVE- individuen/personen wat meer verdwijnt. 

Resp. 37 Doordat wij werken met Uk&Puk, komen de Tomke-verhalen tussen door erbij. De 
kinderen genieten ook van deze verhalen. Ze zijn avontuurlijk, bevatten humor en sluiten 
erg aan bij de belevingswereld van de peuter. (ik moet er zelf ook altijd om lachen!) Ga zo 
door! 

Resp. 44 Past prima in het VVE-programma. 

Resp. 45 Super leuk! Heeft mijn voorkeur op Uk&Puk. helaas wordt er sneller door organisaties 
daarvoor gekozen i.p.v. Tomke i.v.m. de doorstroom naar school (Schatkist). 

Resp. 61 VVE 

Resp. 64 Het is goed te combineren met Puk&Ko. 

Resp. 73 Tomke leeft naast Puk bij de kinderen. 

Resp. 75 Omdat ik vooral met Puk &Ko werk gebruik ik bijna geen Tomke materialen. Ik vind het 
lastig om teveel verschillende methoden naast elkaar te gebruiken. Ook met Puk spreek ik 
Fries met de kinderen. 

Resp. 78 Goed te gebruiken naast de thema's van Piramide. 

Resp. 94 Het spreekt de peuters aan en gemakkelijk te combineren met Uk&Puk. 

Resp. 96 Vind het niet binnen VVE passen. 

Resp. 103 Met Puk. 

Resp. 119 Het is een mooie duidelijke aanvulling op andere VVE producten. 

Resp. 140 Ik werk het liefst met de thema's van de Sânglêsrige (het is speelser en kindgericht) dan 
Piramide (platen niet duidelijk, veel te volwassen). 

Resp. 146 Voor de kinderen is het leuk om het er eens bij te kunnen pakken. 

Resp. 160 We soene wol mear dwaan kinne, der bin genôch materialen, dit leit mear by it team. Omt 
we no in training ha fan Uk&Puk hoop ik hjir it Tomke-materiaal en de Sânglêsrige dêr yn 
te passen. 

Resp. 163 Ik vind Tomke persoonlijk heel mooi, helaas geen tijd i.v.m. Puk&Ko. 

Resp. 165 Tomke-materialen gebruik ik bij VVE Puk &Ko. Ik gebruik het als aanvulling. 
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Tabel C4. Tomke-materialen zijn goed, leuk etc. inzetbaar op het kindercentrum. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 5 Het is erg bruikbaar, ik gebruik het elke dag. De peuters vinden Tomke en Romke 
geweldig. Ik zou niet meer zonder Tomke kunnen en willen werken. 

Resp. 14 Interactie is erg leuk met Tomke. 

Resp. 37 zo hou je het zichtbaar en duidelijk voor de kinderen. 

Resp. 49 We gebruiken het niet altijd, maar proberen het wel zo vaak mogelijk. Vind het er altijd 
vrolijk uitzien en erg uitnodigend voor de kinderen en bekend. 

Resp. 64 Het is heel goed te gebruiken zowel thuis als op de peuterspeelzaal. We kunnen er goed 
gebruik van maken. 

Resp. 108 De materialen die we hebben worden wel gebruikt. Leuk dat het in het Fries is. 

Resp. 122 Er wordt met plezier mee gewerkt. 

Resp. 143 Het maakt het leuker en duidelijker voor kinderen bij het luisteren naar een verhaal. 

Resp. 148 Wij gebruiken op het kinderdagverblijf de Tomke-dagritmekaarten, deze zijn er geliefd bij 
de kinderen. Ze herkennen Tomke ook op de plaatjes. 

Resp. 154 Ik maak veel gebruik van de Tomke materialen, het spreek de kinderen aan, vooral als je 
de hand-vingerpoppen gebruikt. Ook de spelletjes vinden peuters fijn om te spelen. 

Resp. 162 Erg leuk materiaal, wat we ieder dagdeel gebruiken. Veel herkenbaarheid in de verhalen. 

Resp. 165 Tomke-materialen zijn goed te gebruiken bij jonge kinderen. 

 
Tabel C5. Tomke-materiaal is moeilijk inzetbaar voor peuters, het sluit niet aan, het materiaal is niet 
nodig. 
Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 16 In de Fries/Bildtstalige groep inzetbaar. 

Resp. 17 Soms staan de Friese woorden te ver bij hun vandaan. 

Resp. 19 Ik werk zelf niet met het Tomke-project, maar voor de Friestalige groepen is het een leuk 
project. 

Resp. 32 Voor de Friese peuterspeelzaal inzetbaar. 

Resp. 55 Zonder Tomke zouden we genoeg ander materiaal hebben. 

Resp. 57 De naam 'Romke' vind ik persoonlijk een beetje ongelukkig gekozen. Lijkt te veel op 
Tomke. Vooral voor 'beginnende peuters' een beetje verwarrend. 

Resp. 64 Wij hebben en werken wel met Tomke-materiaal, maar de laatste 2 jaren niks nieuws 
toegevoegd of gekregen aan materiaal. Alleen het jaarlijkse gratis boekje tijdens de 
Foarlêswike. 

Resp. 65 Ik ken de plaatjes, zien er leuk uit. Heel herkenbaar ook maar we gebruiken er niets van 
omdat de tekst in het Fries is. 

Resp. 80 Niet alle peuters zijn enthousiast over Tomke. Jammer dat bijna alle gelden worden 
ingezet op Tomke. In veel verhaaltjes zijn meerdere verhaallijnen dit is voor sommige 
peuters te moeilijk. Wij zijn wel een beetje Tomke "verzadigd". Als er maar genoeg ander 
"Fries" ontwikkelingsmateriaal op het gebied van taal is. 

Resp. 96 Materiaal sluit wel aan bij de belevingswereld van de kinderen, maar Friese taal niet. 

Resp. 117 De onderwerpen passen bij de leeftijd. De verhaaltjes zijn vaak wel wat moeilijk voor 
peuters. Ze snappen de clou of de humor niet altijd.  

Resp. 121 Tomke-materialen zijn lastig inzetbaar i.v.m. buitenlandse kinderen. 

Resp. 132 Tomke is moeilijk te begrijpen voor kinderen met taalproblemen. Soms kunnen 
buitenlandse kinderen de aandacht niet bij het voorlezen houden, vooral als het verhaal te 
lang duurt. Iemand die komt voorlezen kort het verhaal niet in, wij wel. 

Resp. 136 Tomke-foarlêsboeken (algemeen) en In pot fol ferhalen zijn vaak te moeilijk voor peuters. 

Resp. 137 Op veel vragen heb ik geen antwoord omdat ik het materiaal te weinig gebruik. Wij 
richten ons meer op de Nederlandse taal, dit ook omdat er buitenlandse kinderen in de 
groepen zitten. 

Onderdeel D. Welke doelstellingen heeft het Tomke-project? 
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Tabel D1. Het Tomke-project bevordert/stimuleert de Friese taal. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 5 Friese taal horen, beleven en gebruiken. 

Resp. 6 Belangrijk voor de Fryske taal en cultuur. 

Resp. 11 Het stimuleert de Fryske taal. 

Resp. 12 Friese taal bevorderen. 

Resp. 16 Voor het behouden van de Friese taal. 

Resp. 17 Gebruik van Friese taal. 

Resp. 19 Fries leren. 

Resp. 21 Leren en spelen met woorden en de Friese taal, zo wordt het Fries gestimuleerd. 

Resp. 25 Past goed bij de doelgroep en het Friese taalbeleid. 

Resp. 26 Meer Friestaligheid. 

Resp. 35 Stimuleren van het Fries, een belangrijke ondersteuning van de Friese taal. 

Resp. 36 De Friese taal dient gestimuleerd te worden. 

Resp. 39 Om de Friese taal te bevorderen, anders de Friese taal minder gebruikt. 

Resp. 41 Het bevorderen van de Friese taal. 

Resp. 43 Die kunnen we goed gebruiken met het Fries, om de Friese taal te stimuleren. 

Resp. 46 de materialen stimuleren de Friese taalontwikkeling. 

Resp. 49 Om ze kennis te maken met de Friese taal.  

Resp. 54 Voor de Friese taal een mooie aanvulling. 

Resp. 56 Geeft je handvaten voor het gebruik van het Fries. 

Resp. 57 Het Fries wordt zo goed op 'n leuke, speelse manier onder de aandacht gebracht. 

Resp. 59 Het bewust aanbieden van de Friese taal. 

Resp. 64 Om het Fries te stimuleren. 

Resp. 72 Het stimuleert de Friese taal bij kinderen. Ze snappen de verhaaltjes omdat het dichtbij 
hun belevingswereld is en aansluiten bij een bepaald thema. 

Resp. 75 het is goed om het Fries te stimuleren en elke leidster kan voor zichzelf kiezen welke 
methode ze daar geschikt voor vindt. 

Resp. 77 Friese taal beleven. 

Resp. 78 Meer Fries aanbieden. 

Resp. 80 Aanbieden van Friese taal/taalstimulering. 

Resp. 81 Het stimuleert de Friese taal. 

Resp. 82 Aanbieden van het Frysk. 

Resp. 88 Friese taal beheersing. 

Resp. 94 Taalstimulering + kennis van het Fries. 

Resp. 99 Om aan te sluiten bij de Friese situatie. 

Resp. 101 Staat dicht bij het kind en goed voor de Friese taal. 

Resp. 108 Om het Fries te stimuleren. 

Resp. 111 Kun je de peuters het Fries goed leren. 

Resp. 113 Friese taal stimuleren op de Friestalige groep. 

Resp. 115 Friese kinderen moeten met Fries materiaal in aanraking komen. 

Resp. 117 De Friese taal wordt op een leuke manier gebruikt. 

Resp. 123 Voor de Friese taal. 

Resp. 126 Ze spreken erg aan en om de Friese taal te stimuleren. 

Resp. 133 Tomke is leuk, Tomke is herkenbaar en stimuleren Frysk. 

Resp. 136 Tomke-materiaal stimuleert het Fries enz. 
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Resp. 139 Het bevordert het gebruik van de Friese taal. 

Resp. 140 Om de Friese taal toch te stimuleren, woordenschat van de taal vergroten. 

Resp. 141 Aandacht voor de Friese taal, voor de Friese taalontwikkeling. Tomke is heel herkenbaar, 
stuk herkenning, het past bij de verhaaltjes. 

Resp. 142 Stimuleren Fryske taal. 

Resp. 143 Fries leren, bekend mee raken. 

Resp. 145 Friese kinderen moeten zich ook in hun eigen taal kunnen ontwikkelen. 

Resp. 148 Beter begrijpen en leren van Fries, zo leren de Friese kinderen vooral goed Fries. 

Resp. 163 Friestaligens moeten we wel promoten. 

Resp. 167 Friestaligheid stimuleren. 

 
Tabel D2. Het Tomke-project heeft vele doelstellingen. Het Tomke-project leert peuters “dingen” (op 
een speelse manier). Het bevordert/stimuleert verschillende ontwikkelingsgebieden (taal; sociaal-
emotioneel; motoriek; creatieve/muzikale etc.) bij peuters. 
Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 5 Kinderen leren er veel van. 

Resp. 12 Het spreekt aan en het bevordert de taalontwikkeling op een speelse wijze. 

Resp. 22 Taligheid. 

Resp. 29 Kinderen erbij betrekken met voorwerpen. 

Resp. 36 Er wordt op speelse wijze, niet alleen de Friese taal maar ook veel geleerd. 

Resp. 37 Tomke-project heeft veel doelstellingen, herkenning, humor en lachen, avontuurlijk. Wat 
er wel en niet mag (normen en waarden). 

Resp. 42 Taalontwikkeling. 

Resp. 44 Taal, spel, fantasie. 

Resp. 51 Om is duidelijke te maken en om peuters iets te leren. 

Resp. 52 We werken een aantal weken over een thema en gebruiken het daarbij om de spraak-
taalontwikkeling te bevorderen, want voldoet aan de doelstelling om de spraak-
taalontwikkeling te bevorderen. 

Resp. 58 Leerzaam en leuk. 

Resp. 60 Taalbevordering, sociale vorming en omdat het gewoon leuk is. 

Resp. 61 Het is zo'n leuke manier van leren. 

Resp. 66 Taalontwikkeling en plezier. 

Resp. 71 Hoofdzakelijk voor de taalstimulering. 

Resp. 73 Taalontwikkeling. 

Resp. 76 Meer betrokkenheid door peuters --> Enthousiast. 

Resp. 77 Sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling. 

Resp. 81 Taalstimulering. 

Resp. 91 Waardevol te gebruiken bij totale ontwikkeling van peuters, grootste doel stimulering 
taalontwikkeling. 

Resp. 98 Taalspraakontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek, muziek etc. 

Resp. 99 Taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, creativiteit. 

Resp. 103 Ze zijn leerzaam op verschillende manieren. 

Resp. 106 Leuk en leerzaam voor leidster en kind. 

Resp. 110 Taalontwikkeling! 

Resp. 112 De Tomke materialen zijn heel goed te gebruiken om de totale ontwikkeling van peuters, 
grootste doel: stimulering taalontwikkeling. 

Resp. 122 Ontwikkeling van de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Resp. 124 Het verrijkt het taalgebruik en de verhaaltjes zijn prachtig, taalontwikkeling, materiaal, 
belevingswereld. 
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Resp. 127 Voor herkenning, plezier in spel, taalvaardigheid, vergroten woordenschat, gezelligheid 
enz. 

Resp. 131 Om er van te leren. 

Resp. 136 Tomke wordt ingezet bij verschillende thema's om zo de verschillende 
ontwikkelingsgebieden te stimuleren. 

Resp. 138 Het is belangrijk dat er Tomke-materialen beschikbaar zijn voor de algemene 
ontwikkeling. Ik maak er geen gebruik van!! 

Resp. 141 Sociale ontwikkeling, samen een spelletje doen. 

Resp. 144 Door het uitspelen van het verhaal met concreet materiaal houd je de aandacht van de 
kinderen langer vast. 

Resp. 147 Leren en genieten. 

Resp. 151 De materialen zijn goed te gebruiken en stimuleren de taalontwikkeling. 

Resp. 152 Luistervaardigheid en concentratie in de kring en spelletjes, ideeën creatieve vorming, 
plezier. 

Resp. 154 Om de aandacht vast te houden en de verhalen herkenbaar en leerzaam. 

Resp. 166 Taal ontwikkeling. 

 
Tabel D3. Het Tomke-project bevordert/stimuleert de twee-/meertaligheid en het beleid hiervan. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 11 Om de peuter meertaligheid mee te geven. 

Resp. 56 Tweetaligheid, thema gericht. 

Resp. 110 Ondersteunt het meertalig beleid. 

Resp. 114 Dat peuters die Nederlands praten op deze manier ook met de Friese taal in aanraking 
komen. 

Resp. 121 Spreekt Friestalige kinderen erg aan. Is goed voor ontwikkeling van de tweetaligheid. 

Resp. 135 Om een duidelijk 2-talig beleid te voeren (ma/di Puk; wo/do Tomke). 

 
Tabel D4. Tomke zorgt voor veiligheid/veilig gevoel bij peuters (welbevinden). 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 2 Handpop Tomke bied troost. 

Resp. 28 Het kan handig zijn voor Fries-talige kinderen. 

Resp. 29 Hou vast. 

Resp. 78 Veilig gevoel voor Friestalige peuter. Leuke materialen voor extra ondersteuning bij de 
projecten. 

Resp. 85 Om kinderen te stimuleren dat ze het kunnen. 

Resp. 90 Aanvulling en herkenning voor Friestalige peuters. 

Resp. 101 Herkenning en de taal. 

Resp. 102 Kinderen kunnen zich beter inleven met de Tomke-materialen. 

Resp. 118 Eigen taal en Tomke spreekt peuters aan. 

Resp. 132 Leerzaam en project dicht bij moedertaal is altijd belangrijk. 

Resp. 136 Het is goed voor het zelfvertrouwen van een peuter. 

Resp. 160 Dat kinderen vertrouwd raken en daardoor zich nog beter kunnen/durven uiten. 
Benoemen van alles om zich heen d.m.v. Tomke of de andere figuren. 
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Onderdeel E. Hoe zien de professionele vaardigheden er uit in combinatie met het Tomke-project? 

Tabel E1 Benoemen van doelstellingen voor Tomke-materialen is niet mogelijk, niet bekend met het 
project. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 24 Ik ben niet bekend en vertrouwd met werken dus veel neutraal ingevuld. 

Resp. 45 Wat bij het materiaal hoort, moeilijk zo te noteren. 

Resp. 78 Weet niet goed waar de doelstellingen in staan vermeld. Wel in de themaboekjes duidelijk 
omschreven. 

 
Tabel E2. Omgang met verschillende talen binnen het kindercentrum. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 24 Fries is een gangbare taal 

Resp. 37 Ik vind de Friese taal prachtig en moet ook in stand worden gehouden. 
Maar het gaar mij te ver als ik Fries moet praten tegen een Nederlandstalig kindje op de 
groep. Wel vind ik het belangrijk dat wij Friese boekjes voorlezen en Friese liedjes zingen. 
Zo komen de Nederlandstalige kinderen spelenderwijs in aanraking met het Fries. En dat 
vind ik voldoende. Het valt mij op dat veel Friestalige kinderen Nederlands spreken op het 
kinderdagverblijf. Waarschijnlijk komt dat van de pc en tv. 

Resp. 44 De materialen zijn erg leuk. We zijn een ‘twatalich pjuttebuoartersplak’ en gebruiken 
naast Puk op de Friese dagen Tomke bij het vve-programma. 

Resp. 47 We zien de Tomke-boekjes als aanvulling.  
Over het algemeen wordt er Nederlands gesproken. 

Resp. 48 We ontvangen de boekjes in het Stellingwerfs.  
Deze taal spreken/lezen maar weinig ouders en leidsters. 

Resp. 57 Over het gebruik van taal op de werkplek: er is een Nederlandstalige leidster die alleen 
Nederlands met de kinderen spreekt en een Friestalige vrijwilligster die consequent Fries 
spreekt (dus persoonsgebonden). 

Resp. 94 Ik vind dat peuters ook met goed Fries in aanraking moeten komen 

Resp. 117 Wij gebruiken zowel Friese als de Nederlandse taal. Vangen de kinderen op in hun 
moedertaal, maar gebruiken daarnaast bewust de tweede taal. 

Resp. 123 De voertaal op onze peutergroep is Nederlands. Fries kinderen worden ook benaderd in 
het Fries. 

Resp. 134 Wij spreken ook in het Fries op de groep. 

Resp. 135 Je kunt onderscheid maken tussen Fries en Nederlands. 

Resp. 147 Het is goed om het Bildts en de Friese taal te behouden. 

Resp. 158 2 taligheid is goed voor de kinderen. 

 
Tabel E3. Het is (on)belangrijk dat er een Friese omgeving gecreëerd wordt op het kindercentrum. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 3 Niet voor hier, maar alleen omdat er te weinig Friestalig gesproken wordt hier. 

Resp. 7 Vind het goed dat kinderen wat meekrijgen van de Friese taal. 

Resp. 12 Ik gebruik dagelijks de Tomke-koffer en ook de thema's van de Sânglêsrige gebruik ik 
regelmatig, ik gebruik ook de themabrief vaak omdat die duidelijk is. 
Vaak lees ik een Tomke verhaaltje voor maar ook uit andere Friestalige boeken lees ik 
voor. 

Resp. 13 We spreken geen Fries. 

Resp. 16 Het materiaal is leuk, maar ik doe er zelf niet veel mee. Heb veel Nederlandstaligen in de 
groep en peuters die Bildts praten. 

Resp. 17 Ik realiseer mij dat wij weinig materiaal hebben en dat er geen prioriteit aan wordt 
gesteld. Het Tomke boekje wordt bij ons uitgedeeld en er komt iemand van buitenaf 
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voorlezen. Ik ben zelf voor het Fries, in de wijk Skoatterwald wordt het belang van de 
Friese taal door de meeste ouders minder belangrijk gevonden. Daarom doe ik er ook 
minder mee. Ik wordt altijd wel enthousiast van jullie materiaal! Ga door hoor, ik doe mijn 
best. 

Resp. 32 Harlingen is niet echt Frysk, we hebben heel weinig Friese peuters. Dus wordt er ook niet 
in geïnvesteerd. 

Resp. 38 Er zijn weinig tot geen Friestalige kinderen. Materialen zijn wel erg leuk. leuke 
aansprekende verhaaltjes. 

Resp. 49 Het is mooi materiaal en Fries is belangrijk. 

Resp. 82 Het Nederlands is heel dominant. 

Resp. 86 Voor kindercentra die er voor kiezen hiermee te willen werken is het belangrijk dat er 
veel materialen beschikbaar zijn. Ik vind het best wel belangrijk dat onze kinderen zowel 
het Fries en het Nederlands goed aangereikt krijgen. Wij kiezen nu voor het Nederlands, 
ook omdat wij werken met de methode Piramide. Doorgaans worden de kinderen thuis, 
bij clubs of tijdens het spelen met vriendjes aangesproken in het Fries. 

Resp. 87 Gezien het feit dat er door ouders/kinderen op mijn werkplek nauwelijks Fries gesproken 
wordt, is er bij ons geen behoefte om ons als leidsters te bekwamen in het beheersen van 
het Fries. Aangezien er wel door een aantal Stellingwerfs gesproken wordt, gaan we wel 
in op het aanbod om Tomke in het Stellingwerfs aan te bieden in juni. De Stellingwarver 
Schrieversronte komt dan op de peuterspeelzaal. om het Tomke-boekje voor te lezen en 
uit te delen. Dit wordt ook door de meeste ouders op prijs gesteld. 

Resp. 90 Ik vind het een toevoeging door de herkenbaarheid. 

Resp. 93 Wij hebben heel weinig Friestalige peuters. 

Resp. 95 Er zijn kinderen die geen enkele moeite hebben met 2-taligheid. Er zijn ook kinderen die 
het juist erg moeilijk vinden als je thuis Friestalig wordt opgevoed om op school over te 
schakelen naar het Nederlands. 

Resp. 96 Ik vind dat op jonge kinderen in hun moedertaal benaderd moeten worden, door ouders. 
Het is prima om kinderen tweetalig op te voeden, maar in het onderwijs moet de 
Nederlandse taal worden gesproken. Fries is voor thuis. 

Resp. 125 Bij buitenlandse kinderen moet je eenvoudig beginnen. 

Resp. 130 Het sluit heel mooi aan bij de belevingswereld van peuters en ik vind het belangrijk dat 
peuters iets meekrijgen van de Friese taal. 

Resp. 137 Het is belangrijk voor Friestalige kinderen en de Friese taal, maar wij gebruik het niet 
vaak. 

Resp. 138 Het is belangrijk dat er Tomke-materialen beschikbaar zijn voor de algemene 
ontwikkeling. Ik maak er geen gebruik van!! 

Resp. 139 Als 'echte Fries' vind ik het wel leuk en belangrijk dat kinderen in aanraking komen met 
de Friese taal en ik vind Tomke ook een leuk project, maar ik denk dat het door collega's 
wel als veel zal worden ervaren om dit er ook nog bij te doen naast alle andere 
'verplichtingen' en werkzaamheden. En ook de 'niet-Friestaligen' zullen hier wat minder 
affiniteit mee hebben. 

Resp. 161 Belangrijk: Friestalig materiaal. 

 
Tabel E4. Bijscholing via het Tomke-project wordt (niet) gevolgd. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 24 Heb eenmalig cursus bijgewoond en heb dat inspirerend gevonden. 

Resp. 80 Afgelopen jaren weinig nieuwe dingen gehoord op de inspiratieavonden (afgelopen 3 jaar 
daarom ook niet geweest, ging daarvoor altijd trouw). 

Resp. 81 Ik vind de Tomke-inspiratieavonden niet interessant, maar dat neemt niet weg dat jullie 
voorzien in een behoefte, gezien het aantal deelnemers iedere keer! 

Resp. 99 Meastal jou ik Fryske les op woansdeitejûn. 
Tip: inspiratieavond op het leidstersoverleg in de gemeente Dongeradeel of bv. studiedag! 

Resp. 105 Wij zijn met een pilot Frysk begeleid door Sietske de Boer. 

Resp. 108 Als we op de groep de uitnodiging krijgen voor de inspiratieavond gaan we. Soms wordt 
zoiets naar het hoofdkantoor gestuurd en dan krijgen wij hem niet. 
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Tabel E5. Het Tomke-project stimuleert de professional bezig te zijn met de Friese taal. 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 1 Stimuleert het (voor)lezen. 

Resp. 9 Ik ben wel geïnteresseerd in Tomke boeken. 

Resp. 14 Ik gebruik graag Fries. 

Resp. 17 Het is een kans de Friese taal te gebruiken. 

Resp. 20 Zo kun je ook Fries boekjes voorlezen(ook goed voor jezelf!) 

Resp. 36 Ik zou graag meer doen met de Tomke-materialen. Voor de toekomst is het leuk om ons 
hier mee in te verdiepen en er actiever mee bezig te zijn! 

Resp. 44 Door het Tomke-project wordt je als leidster op een leuke manier enthousiast gemaakt 
om Fries te gebruiken op de peuterspeelzaal. 

Resp. 45 Maak er regelmatig gebruik van, maar heb over weinig spullen de beschikking. 

Resp. 71 Het is een mooie manier om met de Fryske taal bezig te zijn. 

Resp. 78 Het stimuleert me als niet-Fries om toch met de taal bezig te zijn, op deze manier ben ik 
meer met het Fries bezig (reminder). Als ik geen materialen had of voorleesboeken dan 
gebeurd er niks. 

Resp. 84 Geweldig leuke verhaaltjes, het spreekt de peuters erg aan. Ik vertaal de verhaaltjes wel in 
het Nederlands, daar ik zelf geen Fries spreek. 

Resp. 90 Ik vind het leuk om ieder jaar mee te doen met het voorlezen van Tomke in mijn groepen. 
Ondanks dat ik zelf geen Fries ben en de Friese taal niet spreek vind ik het een mooie 
aanvulling op ons programma. 

Resp. 104 We zijn geïnteresseerd in meer Tomke-materialen. 

Resp. 114 Op deze manier ben je bewuster met de Friese taal bezig en die vindt zijn plekje dan ook 
binnen de thema's. 

Resp. 116 Ik vind Tomke leuk en leerzaam, maar weet nog niet alles van de materialen die er zijn dat 
vind ik jammer. Ik wil er graag meer mee werken. 

Resp. 123 Op de vorige locatie waar mijn peutergroep bij in zat (de Draitol) deden wij ieder jaar mee 
met de Tomke-voorleesweek. Nu op de huidige locatie in de Montessori basisschool is dit 
niet meer het geval. Ik zou het wel leuk vinden om hier ook weer mee te kunnen doen. 

Resp. 142 Ik stimuleer graag de Fryske taal 

 

Onderdeel F. Welke behoeftes zijn er nog voor de toekomst? 

Tabel F1. Welke materialen zouden er in de toekomst nog moeten worden ontwikkeld? 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 4 Meer vertelplaten. 

Resp. 29 Ik zou graag Romke en Kornelia als handpop willen hebben, zou nog puzzels van kunnen. 

Resp. 43 Het zou leuk zijn als er ook een prentenboek komt van Tomke en een flanelverhaal. 

Resp. 51 Mis de handpop van Kornelia en YanaYu. 

Resp. 57 Wij snakken naar een gróót prentenboek met Tomke-verhaaltjes. Dus: 1 blz. Tekst + 
tekening. De boekjes zijn te klein om leuk uit voor te lezen in de kring. Kinderen kunnen 
de plaatjes niet goed zien. 

Resp. 72 Wij werken nu een aantal jaar met Uk&Puk daarbij maken we regelmatig gebruik van een 
knieboek met verhalen. Zo’n boek zou ook erg mooi zijn voor Tomke-verhalen 

Resp. 74 Het zou leuk zijn als er ook nog handpoppen van Kornelia YanaYu en Romke komen. 
Ook zou het nog leuk zijn om nog houten puzzels die bij de Sânglêsrige aansluiten te 
verkrijgen. 

Resp. 75  Tomke-koffer. 

Resp. 76 Grote YanaYu-pop (Tomke, Romke en Kornelia haw ik al). 
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Resp. 78 Zomer – verhaalplaten zoals met muziek. 
Praatplaat van Tomke met lichaam die vorig jaar op de tas stond. Of aankleedpop of 
lichaamspuzzel. 

Resp. 79 Romke- en Korneliapop. 

Resp. 91 Graag een iets grotere en stevigere Tomke-pop. De huidige Tomke-pop is zo slap en kan 
niet rechtop zitten. 

Resp. 99 Muziek/liedjes website. 

Resp. 102 Knutselactiviteiten: klean, bisten, ferkear. 
1 verhaal van Tomke in boekvorm met meer plaatjes. 

Resp. 106 Tomke-themaboekjes zijn goed inzetbaar, ps. Gelieve in periode maart/april. 

Resp. 112 Graag een grotere en stevigere Tomke-pop. De huidige pop is klein en slap. Hij kan niet 
rechtop zitten, zakt altijd in elkaar. 

Resp. 127 Een stevige Tomke-pop (naast de handpop) zou handig zijn. 

Resp. 130 Als er een schootboek gemaakt zou worden, denk ik dat we veel meer met Tomke kunnen 
doen. 

Resp. 131 Romke- en Korneliapop. 

Resp. 136 Romke-, Kornelia- en YanaYu-pop. 

Resp. 140 Themaboeken (vb. winter, vakantie, boerderij). 

Resp. 141 Een verjaardagskalender, een groeimeter, leuke posters (niet te klein). 

Resp. 148 Bestaan er ook poppen van Romke en Kornelia? 

Resp. 159 Themaboeken. 

 
Tabel F2. Welke thema’s/onderwerpen zouden er in de toekomst nog moeten worden behandeld? 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 6 Familie, andere culturen, de dierentuin, vakantie, in en om het huis, sport en spel. 

Resp. 11 Misschien scheiden/overlijden van ouders. Ook al blijft dat moeilijk op die leeftijd... hoe ga 
je hier mee om. Verhaal of boekje op peuter niveau??? 

Resp. 12 Pasen. 

Resp. 14 Wonen/verhuizen. Gezond eten. Bewegen 

Resp. 15 Zindelijkheid? 

Resp. 36 Graag zou ik ruim van tevoren willen weten welk "thema" er actueel zal zijn (juni). Vaak is 
het erg laat en zitten we middenin een ander thema. 

Resp. 45 Geboorte, vakantie, overlijden. 

Resp. 56 Sporten. 

Resp. 57 Misschien "plagen"? Elkaar buitensluiten? Driftbuien? 

Resp. 60 Geboorte. 

Resp. 62 Winter. 

Resp. 74 Misschien het thema ziek zijn en naar de dokter/tandarts. 

Resp. 80 Tips: tegenstellingen, rekenen, winter. 

Resp. 81 Blijf zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de peuter. Dit is een kleine wereld, dus 
misschien kunnen jullie beter een goed thema herhalen dan steeds iets nieuws te gaan 
zoeken (thema kunst vond ik niet geschikt, staat ver buiten de belevingswereld van een 
peuter). 

Resp. 104 Seizoenen, kleuren en vormen, dieren, spel en speelgoed, 11 november, sint en piet, kerst, 
Pasen 

Resp. 110 Het klinkt misschien apart, maar wij hebben best wel veel te maken met gezinnen waar 
allerlei hulpverlening in zit of in de schuldsanering. Dit houdt vaak ook voor een kind in 
dat hele gewone dingen, zoals altijd te eten hebben of bijv. een kadootje bij een verjaardag 
niet altijd vanzelfsprekend is. Maar om het speels te houden, Tomke geeft z'n oude 
speelgoed een tweede kans!! 

Resp. 111 We willen graag bij elk thema de informatie. 
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Resp. 121 Andere culturen, naar de speelzaal. 

Resp. 127 Tomke gaat naar bed (bed/slaaprituelen), Tomke is bang (kinderangsten) 

Resp. 140 Winter, vakantie, boerderij. 

Resp. 149 Der is ek neat mis omris in tema 2 kear te dwaan. 

Resp. 153 Tema winter en sintúgen. 

Resp. 159 Winter, vakantie, boerderij. 

Resp. 171 Vakantie? 

 
Tabel F3. Bij welke VVE-programma’s kan het Tomke-project nog beter aansluiten (of juist niet)? 

Respondent- 
nummer 

Open antwoord 

Resp. 2 eventueel n.a.v. Piramide 

Resp. 4 Het zou mooi zijn dat er een VVE van Tomke komt!! 

Resp. 39 de aansluiting met de thema's van uk en puk kan nog wel uitgebreider. 

Resp. 46 Waarschijnlijk gaan we ons meer richten op Uk&Puk. 

Resp. 73 De thema's van Puk&Ko, zodat we Fries en Nederlands kunnen combineren. Puk en zijn 
vriendje Tomke, de één praat Nederlands en de ander Fries. 

Resp. 90 Ik vind het aanbod in principe voldoende omdat wij het hele jaar door de thema's uit ons 
Piramide programma aanbieden... 

Resp. 94 De meeste thema's zijn al te combineren met Uk&Puk dus eigenlijk niet nodig. 

Resp. 99 Oanslute miskien by Peuterplein. 

Resp. 171 Misschien zou Tomke kunnen aansluiten op de thema’s van Uk&Puk (VVE). 
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BIJLAGE 10: UITWERKING INTERVIEWS 

Interview 16 december 2013 

Interview vindt plaats op een peuterspeelzaal in Hommerts (Súd-west Fryslân). 

Algemene kenmerken 

In totaal zitten er op het kindercentrum 25 peuters tussen de 2 en de 4 jaar. De kinderen zijn 

verdeeld over 3 groepen, waarvan de grootste groep 13 kinderen heeft. 14 van de 25 kinderen 

gebruikt de Friese taal van huis uit, dit is dus meer dan de helft van alle kinderen op de 

peuterspeelzaal. Er zijn verder geen anderstaligen. 

De peuterspeelzaal is geen officiële VVE-locatie. Toch zal er binnenkort wel gebruik gemaakt worden 

van de VVE-methode: Uk&Puk. De leidster heeft hiervoor verschillende cursussen gevolgd (bv. 

VVEsterk). Vanwege de haalbaarheid zal zij straks als tutor worden ingezet, het is namelijk in het 

dorp niet mogelijk met het aantal leerlingen om als ‘echte’ VVE-locatie door te gaan en daar een 

vaste VVE-leidster voor te hebben. Niet alle kinderen komen minimaal 3 dagdelen in de week, dat is 

wel nodig voor VVE. Daarom wordt het een ‘vliegende tutor’ die op meerdere plaatsen kinderen zal 

gaan begeleiden. 

De peuterspeelzaal is aangesloten bij Stichting Pjut en op die manier beland in het SFBO-traject. De 

eerste twee toetsingen zijn nu geweest, over twee jaar volgt de derde toetsing. Wat mij opvalt 

tijdens het gesprek is dat de leidster de term Stichting Frysktalige Berne-opfang (SFBO) of SFBO-

certificaat e.d. niet gelijk kan plaatsen. Het is vooral de Stichting Pjut die bezig is met de SFBO dingen 

en zij zijn er daardoor mee bezig, maar koppelen dit dus niet gelijk aan SFBO. Omdat ze bezig zijn met 

het traject zijn er specifieke afspraken gemaakt over het gebruik van de taal op de peuterspeelzaal, 

zowel voor het Nederlands als het Fries. Er is vastgelegd dat de leidster consequent de Friese taal 

met de kinderen spreekt, de andere leidsters/vrijwilligers etc. spreken hun eigen moedertaal met de 

kinderen. Hier is de leidster het eigenlijk niet mee eens, maar het is op deze manier vastgelegd voor 

het taalbeleid en de toetsing. Het kan op deze manier namelijk voorkomen dat de kinderen op één 

dag alleen maar Fries horen, omdat de tweede leidster Fries als moedertaal heeft. Hier is zij het niet 

mee eens, zij had het liever gezien dat er wordt gezegd: één consequent Fries en één consequent 

Nederlands. De leidster geeft aan dat deze manier op een dorp wel ook lastig is, leidsters/vrijwilligers 

hebben vaak voordat de kinderen naar het kindercentrum gaan en daarbuiten ook contact met de 

kinderen. Op die manier bouw je al een taalband op en is het lastig om daar verplicht in te moeten 

gaan switchen en over te moeten gaan op een andere taal. Hetzelfde geldt voor ouders. De leidster is 

het er niet mee eens dat zij per sé met de Nederlandse ouders Fries moet gaan spreken. Dit vindt ze 

tegenover de ouders niet eens altijd fatsoenlijk. Tegen de kinderen zal ze wel altijd consequent Fries 

spreken, ook als deze Nederlands van oorsprong zijn. 

Er is verder niet speciaal budget voor het aanschaffen van Friese materialen. Op de peuterspeelzaal 

zijn ondertussen ook al zoveel materialen dat er niet veel meer nieuwe dingen worden aangeschaft. 

Daarbij is de leidster van mening dat bijvoorbeeld in boekjes de karakters een specifieke taal hebben. 

Je kunt niet ineens Jip en Janneke in het Fries voor gaan lezen, want dat past niet bij deze 

personages, hetzelfde geldt voor Tomke: dat ga je niet in het Nederlands vertalen. Dat hoort niet. 
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De leidster is bekend met de Fryske Foarlêswike, Sânglêsrige en Fryske Foarlêskoffer. De materialen 

worden ook allemaal gebruikt. Voor de Fryske Foarlêswike komt al jaren dezelfde vrouw voorlezen 

en die maakt er elke keer weer een feestje van voor de kinderen door allerlei materialen mee te 

nemen die het op die manier leuk maken. De Sânglêsrige wordt vooral ingezet als aanvulling, maar 

ook aangevuld met andere materialen. De Fryske FoarlêsKOFFER wordt niet alleen ingezet als hoe hij 

gekregen is met de vier boekjes. De boeken staan ondertussen in de kast. De koffer wordt gevuld 

met materialen, bijvoorbeeld voor het thema, en deze worden vervolgens door de kinderen 

zelfstandig gebruikt.  

Materiaal aanbod Tomke 

Voor de leidsters op de peuterspeelzaal is Tomke-project zeer bekend en er wordt veel gebruik van 

gemaakt. Er zijn dan ook veel verschillende materialen aanwezig, behalve de digitale materialen maar 

dit komt ook omdat er geen mogelijkheden voor zijn om deze in te zetten. In de toekomst wil de 

leidster wel gaan proberen om dit in te gaan zetten, maar dan alleen de prentenboekjes en 

verhaaltjes. De leidster is van mening dat de digitale materialen meer dingen voor thuis zijn, die 

ouders met de kinderen kunnen doen. Voor het kindercentrum is het dus ook niet belangrijk dat er 

digitale spelletjes beschikbaar zijn. De leidster is ook vooral van mening dat de kinderen naar de 

peuterspeelzaal horen te komen om te spelen, om ervaringen op te doen en nieuwe dingen te leren. 

De digitale materialen, met uitzondering van de boekjes, horen daar niet goed bij. Een andere 

“bij”leidster geeft aan dat de kinderen ook helemaal geen geduld hebben voor de afleveringen van 

Tomke op dvd. Na een tijdje zijn de kinderen, als de aflevering nog niet is afgelopen, al afgehaakt. 

Ook zij vindt het niet nodig op het kindercentrum. 

Met de voorstelling van Riemkje Pitstra zijn ze erg blij! Ze hebben nu twee keer zo’n voorstelling 

gehad maar zouden eigenlijk zo’n voorstelling elk jaar wel willen hebben! Dus als ze nog eens langs 

willen komen, graag! Eerder zijn ze ook een keer naar een voorstelling geweest waarin volwassenen 

de personages speelden, dit is hun eigenlijk niet goed bevallen. De leidster geeft aan dat de kinderen 

er erg angstig van werden en heel dicht naar de leidsters toe kropen omdat ze er bang van werden. 

Maar op de manier van Riemkje, met de knuffels/poppen als hulpmiddelen, vinden ze het prachtig en 

kunnen de kinderen echt genieten. Het sluit goed aan, het is goed op niveau en het zorgt voor een 

vertrouwde sfeer waardoor de kinderen op hun gemak zijn. 

De leidster is eerder heel actief geweest met de verhaaltjes uit de Weekkrant van Fryslân en heeft 

elke keer de verhaaltjes uitgeknipt en in een map gestopt. Hier is ze mee opgehouden, ze leest ze wel 

altijd door maar is selectiever geworden in wat ze uitknipt. Dit komt ook mede doordat de 

verhaaltjes niet allemaal meer vernieuwend zijn en ook wel elders te vinden zijn. De “bij’leidster 

geeft aan dat zij de weekkrant niet eens meer ontvangen en de mogelijkheid er dus ook niet meer is. 

De uitnodigingskaartjes worden gebruikt voor de nieuwe kinderen. Ook bestelt de leidster altijd extra 

Tomke-temaboekjes om deze aan de nieuwe kinderen mee te geven. 

Materiaal gebruik Tomke 

De leidster vindt de Tomke-materialen over het algemeen zeer gemakkelijk inzetbaar. Het sluit aan 

bij de belevingswereld van de kinderen. Het is op een goed niveau, de onderwerpen sluiten aan bij 

de interesses die kinderen op die leeftijd hebben, het is gewoon ontzettend leuk! Vooral de 

themaboekjes en praatplaten zijn leuk en die bewaart de leidster dan ook al sinds het begin. Eigenlijk 
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bewaart de leidster alles. Tijdens het gesprek krijg ik het idee dat de leidster geen onderscheid maakt 

tussen de materialen (praatplaten, puzzels) die echt over Tomke gaan en die horen bij de Sânglêsrige. 

Dit komt waarschijnlijk omdat de tekeningen van dezelfde tekenaar zijn en worden daarom als 

hetzelfde gezien. 

Niet alle Tomke-rigeboekjes zijn aanwezig, maar alle boekjes die er zijn vindt de leidster goed 

inzetbaar in de groepen. De Tomke-útdielboekjes van de bibliotheek worden vooral door de kinderen 

zelf gebruikt, de leidster stopt deze bijvoorbeeld in de Fryske Foarlêskoffer met de handpop van 

Tomke en op die manier gaan de kinderen er zelf mee aan de slag. 

De eerste inhoud van de Tomke-vertelkoffer is aanwezig op de peuterspeelzaal, de volgende 

inhouden niet. Dit vindt de leidster ook niet nodig. Zij zoekt liever zelf materiaal voor thema’s bij een. 

Dit heeft ook te maken met het vele materiaal dat al op de peuterspeelzaal beschikbaar is en de 

materialen die de leidster zelf van huis meebrengen. Er is ook niet altijd budget voor om nieuwe 

materialen aan te schaffen en het is ook niet nodig omdat er al zoveel is. 

De leidster geeft aan dat ze veel praatplaten van Tomke heeft (zie eerdere opmerking). Ze laat de 

praatplaten zien, maar bij mijn weten zijn dit niet de praatplaten van Tomke, maar van de 

Sânglêsrige. Ook zijn er spelletjes aanwezig. De Tomke-spelletjes uit de eerste vertelkoffer zijn 

aanwezig. Memory en het drie-stappenverhaal wordt wel met regelmaat gespeeld, maar het telspel 

begrijpen ze niet. Ze hebben ook geen gebruiksaanwijzing (meer) van hoe de spelletjes gespeeld 

moeten worden. Toch gebruiken de kinderen het wel, gewoon op een speelse wijze zonder dat er 

specifieke regels aan toegevoegd worden. Verder is er ook een puzzel (maar dit is de puzzel van de 

Sânglêsrige). Daarnaast zijn er ook genoeg andere puzzels, niet per sé van Tomke, die door de 

kinderen gedaan worden, dus het hoeft ook niet per sé met Tomke te zijn.  

 De Tomke-handpop wordt gebruikt bij het voorlezen van de verhaaltjes. De leidster geeft aan dat 

het straks, wanneer ze gebruik gaan maken van VVE-Puk, het een taalicoon is: Tomke = Friese tijd, 

Puk = Nederlandse tijd. Toch is ze niet erg tevreden over de handpop, hij kan niet zitten en het is 

onhandig wanneer het boekje wordt voorgelezen en dus in de ene hand gehouden wordt, en de 

handpop in de andere hand gehouden moet worden. Ze heeft zelf de oplossing gemaakt om de 

handpop op een kegel of iets anders groots te zetten zodat deze blijft staan, maar ideaal is het niet. 

Graag zou de leidster een echte ‘knuffel’pop van Tomke willen hebben, die je echt neer kunt zetten 

en op andere manieren kunt inzetten. Dat er een knuffel van Romke is vindt de leidster niet heel erg 

belangrijk, het gaat uiteindelijk om Tomke, dat is de hoofdfiguur en niet Romke. Zelf hebben ze een 

kangoeroe-knuffel die ingezet wordt als Kornelia en dat is prima, maar Tomke zou dus nog wel als 

knuffelpopeditie moeten komen. 

Tomke wordt op verschillende momenten ingezet, er is niet een vast moment voor. Het hangt heel 

erg af van de kinderen, de ene keer wordt het meer gebruikt dan de andere keer. Ook hangt het af 

van welk woorden de leidster ter sprake wil laten komen of het gebruikt wordt of niet. Het wordt wel 

wekelijks ingezet, maar dus niet dagelijks. Ook vooral tijdens thema’s meerdere keren per jaar en de 

Fryske Foarlêswike. Soms wordt het ingezet als kinderen zelf met dingen komen, er wordt dan niet 

per sé iets van Tomke aan gekoppeld, soms blijft het ook gewoon met een gesprekje er over, maar 

soms biedt het de mogelijkheid om wel wat te doen.  

Tomke is in principe in alle groepssamenstellingen mogelijk, de ene keer leent het wat meer voor de 

ene samenstelling en de andere keer naar een andere. Het maakt ook niet uit voor geslacht, zowel 
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jongens als meisjes vinden het leuk, het hangt gewoon heel erg af voor het individuele kind. 

Hetzelfde geldt voor de leeftijd. De leidster is wel van mening dat het voor de groep 0-2 het minst 

inzetbaar is, ook denk ze dat het dan meer door ouders gebruikt zou moeten worden en mag er 

gehoopt worden dat de ouders ook aan deze kinderen voorlezen maar ze denkt dat dit niet veel 

gebeurt. Vaak blijft het bij het zingen van liedjes, als dat al gebeurt. Ook is het een programma voor 

kinderen van 4 jaar en ouder, het hangt gewoon heel erg van de kinderen af. Maar het is gewoon een 

leuk-project en als de kinderen het leuk vinden is het geschikt. 

Doelstellingen van het Tomke-project 

De leidster vindt het belangrijk dat er Tomke-materiaal aanwezig is, het is een herkenningsfiguur. 

Zoals eerder aangegeven één taal = één figuur. Voor de Friese taal is dat Tomke. Het hoeft natuurlijk 

niet per sé Tomke te zijn, het kan ook pietjepuk zijn, maar de leidster vindt het belangrijk dat de 

kinderen een herkenningsfiguur hebben. 

Tomke wordt ingezet omdat het een mate van veiligheid biedt voor de kinderen. Het is vertrouwd en 

ze kunnen er iets van leren. Daarnaast is het herkenbaar voor de kinderen en dat is belangrijk. 

Eigen vaardigheden professional 

De leidster zelf is van oorsprong Nederlandse, maar spreekt (vloeiend) Fries. Dit heeft ze op latere 

leeftijd geleerd. Zelf geeft ze aan dat ze geen Afûk-Fries spreekt, maar wel dat ze Fries genoeg is voor 

een Nederlandse. Je kunt ook niet duidelijk horen dat ze alleen Nederlands is, ze spreekt de taal 

vloeiend en hoeft niet na te denken over woorden. Daarnaast gebruikt de leidster nog regelmatig de 

Engelse taal. De leidster voelt zichzelf bekwaam op het gebied van lezen, schrijven en praten en heel 

erg bekwaam in het verstaan van de taal. Ze geeft aan dat ze voor het schrijven wel gebruik maakt 

van het woordenboek en de Wat wurd it-app, maar daar heeft ze verder geen problemen mee. Ze 

schrijft voor de nieuwsbrieven voor de ouders altijd een Nederlandse en Friese tekst. 

De lesbrieven worden door de leidster maar weinig gebruikt, ze verzint zelf liever dingen. Natuurlijk 

zijn ze handig om ideeën in op te doen, maar ze worden niet specifiek ingezet. De nieuwsbrief vindt 

ze nuttig. Ook is ze naar het Tomke-symposium geweest (laatste 2 jaar niet meer) en vond ze dit een 

leuke bijeenkomst. Toch heeft ze niet altijd tijd om te gaan. Meestal wordt het gedaan op woensdag 

en op die dag is ook de peuterspeelzaal open. Daarnaast volgt de leidster meerdere cursussen om 

zich verder te ontwikkelen en wil ze niet iedere avond ook weg zijn. Ze wil wel graag de komende 

inspiratieavond bezoeken, maar het hangt maar net van de situatie van dan af. Ook is de website van 

Tomke nuttig om ideeën op te doen. 

Toekomst behoefte Tomke-materiaal 

De Tomke-materialen zijn makkelijk om in te zetten en toepasbaar in situaties. Toch geeft de leidster 

nog aan dat er thema’s zijn die behandeld zouden kunnen worden, zoals echtscheidingen en de dood 

van familieleden. Het komt bij jonge kinderen vaak voor dat een pake of beppe overlijd en het is een 

moeilijk onderwerp om over te praten, maar het speelt wel bij ze. Daarom zou het fijn zijn als er ook 

in het Fries met Tomke over gepraat kan worden, gewoon met de kinderen individueel. Ook kunnen 

het krijgen van een broertje/zusje (geboorte) nog meer behandeld worden. 

De leidster staat positief tegenover het abonnement, de themaboekjes zoals deze nu zijn vindt ze 

leuk om te gebruiken. Het moet wel alleen Friestalig blijven, want Tomke is een FRIES 
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herkenningsfiguur en het zou dus niet kloppen als deze Nederlands zou worden. Het zou dan 

maximaal 25 euro mogen kosten, want de budgets om nieuwe dingen te kopen zijn niet hoog. De 

vraag of ze het zou aanraden aan ouders is een twijfel tussen nee en misschien. Zelf zou ook niet 

willen dat er abonnementen aangesmeerd zouden worden, dus wil ze eigenlijk ook niet iemand zijn 

die dat aansmeert aan anderen. 

De behoeftes qua materialen zijn met een uitroepteken een gewone Tomke-knuffelpop, daar zitten 

ze echt heel erg op te wachten omdat ze niet tevreden zijn over het gemakkelijk gebruiken van de 

handpop. Daarnaast zou het gemakkelijk zijn om losse thema’s te krijgen, iets wat je dan zelf kunt 

verzamelen en in een map kunt stoppen. Gewoon met alle thema’s bij elkaar, maar een gehele map 

met allerlei themasuggesties is niet nodig, de leidster wil zelf ook dingen kunnen blijven verzinnen en 

niet vastzitten aan bepaalde activiteiten. Het gaat dan ook vooral om de leeftijdsgroep 2-4 jaar, daar 

onder gebruikt ze niet omdat dat niet van toepassing is voor de peuterspeelzaal. 

Knutselactiviteiten en dan vooral de kleurplaten per thema in een map zouden mooi zijn, zodat je de 

map uit de kast kunt pakken en niet alles zelf hoeft op te zoeken of samen hoeft te stellen. Ook 

knutselideeën om op 3D-vlak te doen zijn welkom. Ook activiteiten voor de motoriek en de sociaal-

emotionele ontwikkeling zijn ook welkom. 

Muziek mag, maar daar zit een grote maar aan. De Friese liedjes en cd’s die er nu zijn vindt de 

leidster in veel gevallen oubollig en saai. Het zouden meer vlotte liedjes moeten zijn, moderner, niet 

vastgehaakt in woorden die nu eigenlijk niet meer gebruikt worden door de kinderen zelf.  

Rollenspel en drama activiteiten hoeven niet, dit ontstaat spontaan tijdens de dag, hiervoor hoef je 

niet per sé dingen vast te zetten. 

Puzzels zijn nog wel welkom, ze hebben al wel een puzzel (van de Sânglêsrige) maar zouden er op 

zich nog wel meer willen met meerder stukjes (6/9/12). (Ik heb aangegeven dat er zo’n puzzel ook 

beschikbaar is, hier zouden ze naar gaan kijken…) 

Ook op digitale producten zit de leidster voor het kindercentrum niet te wachten, niet noodzakelijk. 
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Interview 29 januari 2014 

Interview vindt plaats op een peuterspeelzaal in Opeinde (Smallingerland). 

Algemene kenmerken 

Op de peuterzaal zijn twee groepen waarvan in de ene groep 12 kinderen zitten en in de andere 

groep, de groep van de leidster, 8 kinderen zitten. Maximaal mogen er qua oppervlakte van de 

peuterspeelzaal 14 kinderen komen, maar daar zijn op dit moment, door de krimp, geen kinderen 

meer voor. Ook in de omliggende dorpen zijn veel peuterspeelzalen van twee groepen al naar één 

groep gegaan omdat er niet meer genoeg kinderen zijn. We bespreken alleen de groep die de leidster 

heeft. De peuters komen twee dagdelen in de week naar de peuterspeelzaal. Van de 8 kinderen zijn 6 

kinderen twee- of Friestalig, 2 kinderen zijn van huis uit alleen Nederlandstalig en spreken de Friese 

taal ook (nog) niet zelf. Er zijn verder dus ook geen anderstaligen. 

De peuterspeelzaal is geen officiële VVE-locatie. Toch zijn ze wel verplicht om 8 thema’s uit de VVE-

methode Piramide te behandelen door het jaar heen. Naast Piramide maakt de leidster gebruik van 

de Sânglêsrige. Ze gebruikt de methodes naast elkaar, als aanvulling. 

De peuterspeelzaal is niet aangesloten bij het SFBO, maar de leidster is wel bekend met het SFBO. 

Een van de collega’s in een nabijgelegen dorp heeft wel een SFBO-certificaat ontvangen en heeft nu 

een bordje op de muur hangen. Zelf vindt ze het niet zo nodig. Er zijn ook geen specifieke 

taalafspraken op de peuterspeelzaal. Er is alleen de afspraak dat de VVE-methode Piramide gebruikt 

wordt zodat het voor de kinderen straks ook beter aansluiten is op de basisschool. Beide leidsters zijn 

Friestalig (van beide groepen). Ook de vrijwilliger van de groep van de leidster is Friestalig. Op die 

manier horen de kinderen veel Fries, want onderling zijn ze gewend om Fries te spreken. Idealiter 

zou de leidster tweetaligheid in de peuterspeelzaal willen hebben, dus dat de vrijwilliger Nederlands 

spreekt en zij gewoon Fries kan spreken met de kinderen. Maar dat is nu niet zo, en daar is ook nu 

niks aan te doen.  

Er is verder niet speciaal budget voor het aanschaffen van Friese materialen. Met het budget dat er is 

moeten alle materialen aangeschaft worden. Er wordt ook niet specifiek op gelet of iets met de 

Friese taal te maken heeft of niet, er wordt meer gekeken naar wat leuk en nodig is.  

De leidster is bekend met Fryske Foarlêswike, Sânglêsrige en de Fryske Foarlêskoffer. Het is tijdens 

de Fryske Foarlêswike niet altijd dezelfde voorlezer die langskomt, en de ene keer is het daarom 

leuker/beter dan de andere keer. Maar ze blijven wel elk jaar mee doen. De Sânglêsrige wordt vooral 

ook gebruikt als aanvulling bij de thema’s en Piramide.  

Materiaal aanbod Tomke 

Voor de leidster op de peuterspeelzaal is het Tomke-project zeer bekend. Er zijn verschillende 

materialen aanwezig, behalve de digitale materialen. Hier zijn ook geen mogelijkheden voor. De 

leidster geeft aan dat ze zelf niet zo handig is met digitale materialen en vindt de digitale materialen 

ook niet nodig voor op de peuterspeelzaal, ze is er wel bekend mee en heeft wel eens op de site 

gekeken met de spelletjes en heeft bij het invallen op een andere peuterspeelzaal wel eens een 

andere leidster er gebruik van zien maken. Het ziet er allemaal wel leuk en handig uit, maar ze vindt 

de computerdingen meer iets voor thuis. 
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Voor het 25 jarig jubileum is er een voorstelling geweest van Tomke voor de peuters. Dat was erg 

leuk en het zou ook wel vaker kunnen alleen is daar gewoonweg geen geld voor. De leidster is erg 

actief met de verhaaltjes van de weekkrant. Ze worden uitgeknipt, gescand en daarna geplastificeerd 

zodat ze in een boekjesvorm komen. Op die manier heeft de leidster nu zelf twee boekjes gemaakt. 

De uitnodigingskaartjes worden gebruikt voor de nieuwe kinderen. Ook bestelt de leidster altijd extra 

Tomke-temaboekjes om deze aan nieuwe kinderen mee te geven. 

Materiaal gebruik Tomke 

De leidster vindt de Tomke-materialen over het algemeen zeer gemakkelijk inzetbaar. Het sluit aan 

bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens het benoemen van de Tomke-materialen, benoemt de 

leidster ook alle spullen van de Sânglêsrige. Er wordt hierin geen onderscheid gemaakt. Dit komt 

waarschijnlijk omdat de tekeningen van dezelfde tekenaar zijn en worden daarom als hetzelfde 

gezien. 

Er zijn veel verschillende Tomke-rigeboekjes aanwezig, maar de meeste boekjes bevinden zich in het 

magazijn en worden alleen gebruikt wanneer het thema van dat boekje aan bod komt. Ook hebben 

ze op de peuterspeelzaal net deze week een grote schoonmaak gehad waardoor veel materialen 

opgeruimd zijn. De Tomke-útdielboekjes van de bibliotheek probeert de leidster altijd voor alle 

kinderen op te halen. Dit jaar was het wat lastig. De boekjes lagen bij de bibliotheek in Drachten niet 

gewoon op de toonbank en toen de leidster er naar vroeg waren de twee dames achter de balie ook 

niet op de hoogte van dat er überhaupt boekjes zouden zijn. De een heeft toen achter in het 

magazijn gezocht en kwam toch nog met één boekje aanzetten. Later tijdens het gesprek wordt de 

leidster toevallig gebeld door de bibliotheek voor een excursie. Wederom vraagt de leidster naar de 

útdielboekjes en deze mevrouw aan de telefoon weet te vertellen dat de boekjes op een andere plaats 

liggen dan bij de balie. Ze blijken bij de “babyboekjes-afdeling” in de bieb te liggen. 

De eerste inhoud van de Tomke-vertelkoffer is wel aanwezig op de peuterspeelzaal, maar wordt door 

de leidster eigenlijk maar nauwelijks gebruikt. Alleen als toevallig het thema aansluit wordt er wel 

eens naar gekeken. Maar omdat de leidster zich ook moet houden aan Piramide komt de vertelkoffer 

niet veel aan bod.  

Een aantal van de praatplaten hangen in de ruimte. De leidster geeft zelf aan dat ze op dit moment 

wel wat hoog hangen (vanwege de schoonmaak), maar dat ze op de kast worden gehangen wanneer 

ze gebruikt worden. Op die manier zijn ze dan op ooghoogte voor de kinderen. De kinderen maken 

zelf ook gebruik van de platen, zonder begeleiding, door de plaatjes te zoeken die rondom staan. 

Naast deze praatplaten wordt er ook veel gebruik gemaakt van de praatplaten die bij Piramide horen. 

Ook de spelletjes uit de eerste vertelkoffer zijn aanwezig op de peuterspeelzaal, maar zitten in een 

doos die eigenlijk nooit gebruikt wordt. De leidster laat een aantal spelletjes zien (ook de Sânglêsrige-

spelletjes worden als Tomke gezien). Memory, het drie-stappenverhaal en het telspel worden 

eigenlijk niet gebruikt. Memory snapt de leidster nog wel, maar vooral het telspel wordt niet 

begrepen. De onderdelen daarvan zijn ook te klein. De leidster weet niet goed wat ze er mee moet. 

Ook het memoryspel van de Sânglêsrige is nog nooit gebruikt, die zit zelfs nog gewoon verpakt in 

plastic. Verder zijn domino en lotto ook aanwezig (van Tomke). De lotto wordt nog wel eens ingezet. 

De 4-in-1-puzzel van Tomke wordt eigenlijk niet gebruikt. De stukjes zijn te plat en het schuift zomaar 

over elkaar heen, het blijft dus niet goed zitten. De leidster is niet blij met de kwaliteit ervan. De 

huispuzzel van de Sânglêsrige wordt nog wel regelmatig gebruikt, ook straks bij hun volgende thema 
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(wonen) zal de puzzel weer gebruikt worden. De spelletjes passen beter bij de wat oudere peuters 

dan de hele jonge. Zeker omdat ze er voorzichtig mee moeten zijn omdat het anders zomaar stuk is. 

Het is niet echt voor veelvuldig gebruik (dit is misschien ook de reden dat ze veel in de kast liggen). 

Op de peuterspeelzaal zijn ook de Tomke-handpop en de vingerpoppetjes aanwezig. Deze worden 

ook nog wel gebruikt. De leidster vertelt dat ze tijdens de inspiratieavond daar ook een workshop 

heeft gevolgd over hoe je dat kunt inzetten. Ze vindt dit zelf soms nog wel lastig om te doen. Ook een 

echte knuffelpop van Tomke hoeft niet per sé. Als die er dan komt, moet hij wel helemaal 

uitkleedbaar zijn. Op dit moment hebben ze zo’n knuffelpop (Ed) en deze kun je niet uitkleden. Dat 

vindt de leidster jammer, want dat is ook iets wat peuters juist graag willen doen. 

Tomke wordt op verschillende momenten ingezet, er is niet een vast moment voor. De leidster vindt 

het ook maar niks dat je bijvoorbeeld per sé in de kring moet starten en dan alles in een soort van 

klassikale vorm moet doen. Spelen vindt de leidster ook erg belangrijk. Een dag komt dus zoals hij 

komt. Hoe Tomke dan qua groepsinstelling wordt ingezet is ook wisselend. Helemaal nu de leidster 

maar zo’n klein groepje heeft, wordt het ook heel gemakkelijk met de hele groep gedaan. De leidster 

zoekt vooral tijdens de thema’s van Piramide ook iets Fries er bij. En ze vindt de Friese dingen dan 

vaak leuker dan dat ze de Piramide-dingen vindt.  

Doelstellingen van het Tomke-project 

De leidster vindt het belangrijk dat er Tomke-materiaal aanwezig is omdat ze zelf de Friese taal graag 

gebruikt. De interactie die er ontstaat door Tomke is leuk. En het vult voornamelijk de thema’s mooi 

aan.  

Eigen vaardigheden professional 

De leidster is zelf van oorsprong Fries en heeft ook geen problemen met de taal.  

De leidster wil graag naar de komende inspiratieavond komen. Ze geeft aan dat ze vaak de enige is 

uit de gemeente die daar naartoe gaat. Waar dat precies aan ligt weet ze niet, maar jammer vindt ze 

het wel. Zelf vindt ze het namelijk leuk en steekt ze er echt wat van op. De afgelopen keer was er een 

creatieve vrijwilligster mee, die had er minder aan. Verder volgt de leidster alleen verplichte 

cursussen, zodra het geld gaat kosten haakt ze af. Tegenwoordig is het wel steeds drukker, misschien 

dat dat de reden is dat er ook steeds minder leidsters uit de gemeente gaan, dat ze er geen tijd voor 

hebben of willen maken.  

Toekomst behoefte Tomke-materiaal 

De leidster vindt het niet nodig dat Tomke omgezet wordt in een abonnement. Dit zou zonde zijn van 

het product als het geld moet gaan kosten. Er zijn tegenwoordig al zoveel abonnementen, er moet 

iets speciaals aan zitten zodat mensen het willen hebben en gebruiken. De leidster geeft aan dat ze 

wel abonnementsbrieven van Pippo krijgt die ze dan uitdeelt aan ouders, maar naar haar idee zijn er 

eigenlijk geen ouders die hier gebruik van maken. Dat zal dan waarschijnlijk ook gebeuren als Tomke 

omgezet wordt in een abonnement, dat ouders er niet meer actief mee omgaan en het dus 

uiteindelijk niet meer gebruikt wordt. Voor de peuterspeelzaal is het ook niet haalbaar omdat er 

geen budget voor is. 
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Voor de peuterspeelzaal heeft een aantal jaren geleden (2011) een stagiaire gehad die over het 

onderwerp “peuters en de dood” een informatieboekje gemaakt heeft. Als er iemand overlijdt in de 

naaste omgeving van de peuter krijgen de ouders zo’n informatieboekje mee naar huis. In het boekje 

staan verschillende voorleesideeën die gebruikt zouden kunnen worden, maar hier zijn nog geen 

Friese materialen voor. Tomke zou dit kunnen opvullen. 

Ook zijn ze op de peuterspeelzaal steeds meer verplicht om verschillende culturen te behandelen. 

Maar omdat de peuterspeelzaal in een klein dorp staat komen die verschillende culturen eigenlijk 

maar weinig naar voren in het dagelijks leven van de peuters, dus dat is soms best lastig. Op de 

peuterspeelzaal komt het wel een enkele keer voor dat er een kind geadopteerd is vanuit een ander 

land. Op de praatplaten komen soms wel personages voor met een hoofddoekje, en Yana Yu is 

natuurlijk buitenlands. Maar verder is het wel lastig. 

Andere onderwerpen die Tomke nog zou kunnen behandelen zijn winkelen, wonen/verhuizen, 

bewegen en gezond eten en drinken. Op digitale producten zit de leidster voor het kindercentrum 

niet te wachten, niet noodzakelijk. 
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Interview 31 januari 2014 

Interview vindt plaats op een peuterspeelzaal in Feanwâlden (Dantumadiel). 

Algemene kenmerken 

Op de peuterspeelzaal zijn vier groepen van 10 tot 15 kinderen, in totaal zijn er zo’n 45 kinderen. De 

groepen zijn verschillend omdat sommige peuters twee keer komen terwijl andere peuters vier keer 

komen omdat deze in een VVE-traject zitten en/of een handelingsplan hebben. De leidster heeft zelf 

twee groepen en is daarnaast nog tutor voor een derde groep. Zo’n tweederde van de kinderen is 

Friestalig. Daarnaast zijn er ook nog een aantal kinderen die niet van Nederlandse afkomst zijn. 

De peuterzaal is een VVE-locatie en maakt gebruik van Piramide. Daarnaast is de peuterspeelzaal ook 

aangesloten en gecertificeerd bij het SFBO. De Sânglêsrige wordt gebruikt ter ondersteuning van 

Piramide en dat gaat prima samen omdat de thema’s op elkaar aansluiten. De afspraken en regels 

die door het SFBO worden opgelegd zijn logisch, maar in sommige gevallen ook lastig toe te passen. 

De leidster geeft het voorbeeld van een autistisch jongetje die moeite heeft met concentratie en heel 

moeilijk om kan gaan met de switch tussen de verschillende talen. De afspraak is dat leidsters op de 

groep Fries spreken en de stagiaires Nederlands. Hierin zijn ze heel consequent, stagiaires worden er 

ook op beoordeeld. De leidster is daarnaast ook tutor voor kinderen die extra ondersteuning nodig 

hebben. Op dat moment maken ze de pedagogische keuze om in het Nederlands of Fries met de 

kinderen te communiceren, het gaat er op dat moment om dat het beste en het veiligst is voor het 

kind. Er zijn dus voor het taalgebruik van zowel het Nederlands als het Fries duidelijk afspraken 

gemaakt. Niet alleen op de peuterspeelzaal. Met de verschillende schoolse instelling is de afspraak 

van een doorgaande lijn voor 0-12 jaar opgesteld om op die manier zo goed mogelijk aan te sluiten. 

Wat dan wel zonde is, is dat de mogelijk voor daarna er eigenlijk nog niet is omdat het voortgezet 

onderwijs nog niet zo ver is. Op die manier moeten sommige kinderen in de eerste klas weer bij 

begin af aan beginnen, en dat is zonde voor alles wat de kinderen daarvoor geleerd hebben. Ze 

kunnen het best aan en leren snel. 

Er is niet specifiek budget voor Fries materiaal. Er is een budget in het algemeen en dan wordt er 

gekeken naar wat er nodig is voordat het aangeschaft wordt. Dit kunnen Friese materialen zijn, maar 

ook andere dingen. 

Materiaal aanbod Tomke 

De leidster is bekend met de verschillende Friese materialen, er wordt ook gebruik van gemaakt. De 

leidster is ook zeer bekend met het Tomke-project. Er zijn dan ook veel verschillende materialen 

aanwezig.  

Tijdens een speciale gelegenheid is er voor alle peuters een Tomke-voorstelling geweest op de 

locatie. Dit was erg leuk, maar omdat het kosten met zich meebrengt wordt er verder eigenlijk geen 

gebruik van gemaakt. Zoveel budget is er niet en er moeten dus keuzes gemaakt worden. De leidster 

is ook bekend met de verhaaltjes uit de Weekkrant maar maakt hier verder geen gebruik van. Er is 

genoeg ander materiaal aanwezig en de leidster vindt het er niet professioneel uitzien om de 

krantenknipsels uit te knippen en vervolgens op die manier te gebruiken. Het is wel goed dat het er is 

en ze denkt ook zeker dat het wel gebruikt wordt door ouders die de krant dan samen met hun kind 

lezen, maar ze hoort de kinderen er eigenlijk nooit over. 
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Ook van de digitale materialen wordt gebruik gemaakt op de peuterspeelzaal, maar het wordt 

eigenlijk alleen ter ondersteuning gebruikt. Het zijn passieve middelen die de leidster minder 

belangrijk vindt dan juist actieve dingen die je met de peuters kunt doen. De mogelijkheid is er dus 

wel, maar ook de kinderen vragen er maar weinig naar. De leidster vindt het wel belangrijk dat de 

digitale materialen er zijn, want het is wel echt iets van deze tijd. Toch vindt ze het jammer dat het 

allemaal op Tomke gericht is, op die manier is het veel te eenzijdig. Een andere opzet zou ook goed 

zijn, het hoeft niet allemaal steeds maar weer over Tomke te gaan (met dezelfde schrijvers en 

tekenaars), nieuw talent zou ook eens een kans moeten krijgen. 

Materiaal gebruik Tomke 

Er is veel Tomke-materiaal aanwezig, maar ook andere Friese materialen (boekjes e.d.) worden 

gebruikt. Op de peuterspeelzaal wordt veel thematisch gewerkt en daar worden dan de materialen 

bij gezocht (bv. de rigeboekjes of de voorleesboeken), maar dit hoeft niet per sé van Tomke te zijn 

het kan ook bestaan uit andere Friese materialen. Tomke komt dan ook niet bij elk thema aan bod, ze 

kunnen ook prima zonder omdat er ondertussen steeds meer Fries materiaal beschikbaar is. 

Wanneer er van een bepaald thema nog geen Friese materialen zijn, wordt er gezocht naar iets Fries, 

maar dit betekent ook niet per definitie dat de eerste gedachte bij het zoeken gaat over Tomke. 

De Tomke-temaboekjes worden elk jaar gebruikt, ze maken er dan een Tomke-project van wat één of 

twee weken duurt en er komt dan een voorlezer om uit het Tomke-temaboekje voor te lezen. Dat 

vindt de leidster leuk en belangrijk voor de kinderen. De útdielboekjes worden niet gebruikt op de 

peuterspeelzaal. Er is ook geen bibliotheek meer in Feanwâlden, dus de mogelijkheid is ook minder. 

Ze hebben een eigen bibliotheeksysteem waarbij kinderen elke dag twee boeken mogen lenen. Dit 

werkt erg goed. De boekjes die de kinderen kunnen lenen zijn zowel Nederlands als Fries. De leidster 

is wel bekend met de útdielboekjes, maar vindt ze daarnaast ook te klein om te gebruiken op de 

peuterspeelzaal, het ziet er niet professioneel uit en omdat het slappe boekjes zijn blijven ze ook niet 

lang goed. 

De leidster vindt de kwaliteit van de praatplaten jammer, karton gaat toch wel gauw stuk (zeker bij 

veelvuldig gebruik). Ze zijn wel goed te gebruiken naar de praatplaten van Piramide. Eerst worden bij 

een thema vaak deze platen ingezet, daarna pas die van Piramide omdat deze laatste toch wat 

ingewikkelder zijn en veel meer gedetailleerd.  

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de spelletjes, de kwaliteit daarvan is niet goed. Zeker de puzzels zouden 

van betere kwaliteit moeten, bijvoorbeeld van hout. Daarnaast voegen de spelletjes ook niet veel 

extra toe aan de Friese taal. Het is leuk, maar je kunt andere spelletjes ook prima met het Fries 

gebruiken, daar hoeft niet per sé dan Tomke op te staan. De doos waarin onder andere het telspel 

zat is weggegooid, wat de bedoeling van de spelletjes in deze doos was, was helemaal niet duidelijk 

en er zat ook geen handleiding bij om het te achterhalen. Daarnaast waren sommige onderdelen wel 

erg klein, dus het is eigenlijk zonde als daar geld in gestoken wordt. Duurzame materialen, van goede 

kwaliteit, zouden veel beter zijn. 

Het materiaal is zowel voor jongens als voor meisjes te gebruiken, dat maakt niet zoveel uit. Wel 

vindt de leidster dat sommige materialen te moeilijk zijn voor jonge kinderen en vindt Tomke dan 

ook het beste passen bij de leeftijd 3-4 jaar. In sommige verhaaltjes zitten bijvoorbeeld meerdere 

verhaallijnen, dit is soms moeilijk te begrijpen voor de jongste peuters. En doordat er niet altijd 

genoeg plaatjes ondersteunend zijn (vooral in de verhalenboeken) wordt het moeilijker voor peuters 
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om het te begrijpen. Daarnaast zijn sommige verhaallijnen niet goed opgebouwd, de leidster geeft 

als voorbeeld het Sint Maarten verhaal. De inleiding is te lang, daarna komt een probleem en is er 

heel kort een oplossing. Dit is te veel, zeker voor niet-taalvaardige (jonge) peuters. En op een 

peuterspeelzaal heb je nu eenmaal te maken met peuters in de leeftijd van 2-4 jaar. De rigeboekjes 

zitten wat dat betreft beter in elkaar, met een korte tekst aan de ene kant en een ondersteunende 

tekening aan de andere kant. 

Doelstellingen van het Tomke-project 

De leidster vindt het niet zo zeer nodig dat er specifiek Tomke-materiaal aanwezig is. Het gaat het er 

haar om dat er Fries materiaal beschikbaar is. Ze vindt variatie daarin beter dan altijd maar de focus 

op Tomke, er zijn ook zoveel andere goede dingen. 

Tomke wordt, naast andere middelen, ingezet voor de taalstimulering. Het zou wel eens goed zijn 

wanneer er een duidelijke handleiding komt bij het materiaal waarin duidelijk de doelstellingen naar 

voren komen. Van peuterleidsters wordt steeds meer geëist (zeker wanneer het een VVE-locatie is), 

bijvoorbeeld dat er schema’s komen met werkplannen e.d. Hierop moet een verantwoording staan 

van welke materialen bij een thema gebruikt worden bijvoorbeeld, maar ook de doelstellingen 

moeten hierbij genoemd worden. Sommige dingen zijn soms te moeilijk voor de nieuwe, jonge 

leidsters die van het MBO afkomen. Hier zou meer in geïnvesteerd moeten worden, want het is niet 

alleen maar praktijk werk tegenwoordig. De theorie is ook echt nodig om dingen goed te 

verantwoorden, zo’n handleiding kan hierbij al helpen. 

Eigen vaardigheden professional 

De leidster is zelf van oorsprong Fries en heeft ook geen problemen met de taal. Ze moeten 

bijvoorbeeld ook de nieuwsbrieven voor ouders tweetalig schrijven. De leidster geeft aan dat ze het 

tegenwoordig zelfs makkelijker vindt om eerst het Fries te schrijven en daarna dit naar het 

Nederlands te vertalen, vroeger deed ze dit altijd andersom. 

De leidster maakt wel gebruik van de lesbrieven die bij de vertelkoffer horen. Dit vindt ze wel leuk, 

maar de lesbrieven lijken wel veel op elkaar, er zitten eigenlijk geen originele verschillen tussen en 

dat is jammer. De nieuwsbrief vindt de leidster niet echt nuttig, het is ook steeds hetzelfde en biedt 

niet veel nieuwe informatie. Er is niets unieks meer aan, de lay-out is altijd maar gelijk, op die manier 

is het na al die jaren niet meer interessant. 

De leidster is dit jaar niet van plan om naar de inspiratieavond te komen, vroeger ging ze wel altijd 

trouw naar de bijeenkomsten. Maar de laatste paar keren dat ze er geweest is, werd er niets nieuws 

meer verteld, het levert voor de leidster dus niets meer op en dan zijn er nog genoeg andere 

cursussen en ander aanbod wat wel tot nieuwe inzichten leidt dat ze dan liever daar naartoe gaat.  

Toekomst behoefte Tomke-materiaal 

De leidster vindt het niet nodig dat Tomke omgezet wordt in een abonnement. Dit brengt weer 

kosten met zich mee en het lijkt veel op elkaar dat het niet meer uniek is. Het zou wel eens goed zijn 

dat er een nieuwe opzet komt (zie ook eerdere opmerking). Misschien wordt het tijd dat er weer eens 

goed gekeken wordt naar wat de doelstelling van het project is, is dit per sé Tomke? Is dit per sé met 

deze schrijvers en tekenaars? Is het doel Tomke? Of is het doel taalstimulering? Want dat laatste kan 

ook op andere manieren vorm krijgen dan per sé in het Tomke-format. Jong, nieuw talent zou ook 
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eens een kans moeten krijgen om hieraan te werken. Het lijkt ook wel of de Friezen steeds weer het 

wiel opnieuw willen uitvinden, weer met wat nieuws willen komen. Maar is dat altijd noodzakelijk? 

Er zijn zoveel andere goede dingen in andere talen dan het Fries, dit kan ook overgezet worden net 

zoals nu al met veel prentenboeken gebeurd. Wat is daar mis mee? De leidster koopt daarnaast 

liever stevige prentenboeken die ze vaker kan gebruiken dan dat het geld wordt ingezet voor een 

slap tijdschrift wat niet blijvend houdbaar is. Ze zou het dan misschien nog wel aan ouders aanraden, 

maar zit er niet heel erg op de wachten. 

Aan Tomke-materialen heeft de leidster eigenlijk geen behoefte meer. Misschien nog wel voor 

motoriek en beweegactiviteiten. Bij spel/gym/dans kunnen heel veel begrippen aan bod komen en 

de Friese taal dus weer een stimulans geven. 

Wel zijn er nog thema’s waar de Sânglêsrige aandacht aan zou kunnen besteden. Er is bijvoorbeeld 

nu geen goede overgang die de winterperiode aanduid. Het gaat van kerst ineens over in de lente. 

Winter wordt eigenlijk buiten beschouwing gelaten terwijl het wel een hele belangrijke periode is 

voor peuters wat ze vaak niet goed begrijpen. Ook moeten leidsters steeds meer zorgen voor 

tijdsbesef en een tijdlijn bij peuters, op deze manier lukt dat niet in de Sânglêsrige. Winter is ook veel 

meer dan ijs en sneeuw alleen, ook warme kleding, (het gedrag van) vogels en andere dieren en 

wintereten hoort daarbij. Een ander thema wat de Sânglêsrige ook nog zou moeten behandelen zijn 

emoties, niet alleen de vrolijke dingen, maar ook negatieve emoties worden eigenlijk nog nergens 

anders in het Fries behandeld, terwijl iedere peuter hier wel mee te maken heeft. 


