
 

Wij 

Bestuur en leden van de Ried fan de Fryske Beweging 

constateren 

 dat op 30 november 2018 in paviljoen Obe de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 

(BFTK) 2019-2023 is ondertekend door minister Ollongren namens het Rijk en door de 

Kommissaris van de Koning Arno Brok namens de provincie Fryslân. 

 dat op 27 juni 2018 door de voorzitter Geart Benedictus van de Ried van de Fryske 

Beweging een Skaad-BFTK (alternatieve-BFTK) is aangeboden aan gedeputeerde Sietske 

Poepjes van de provincie Fryslân. 

 dat in 1985 in Provinciale Staten van Fryslân de nota Fan Geunst nei Rjocht is 

aangenomen als richtinggevend beleidsdocument voor de Friese taal en cultuur. 

 dat in de jongste BFTK in tegenstelling tot de vorige BFTK de provincie Fryslân als 

zelfstandige bestuurseenheid niet geborgd wordt. 

 dat er een discrepantie bestaat tussen de looptijd van deze BFTK (2019-2023) en de te 

bereiken doelstellingen voor het onderwijs in het Fries (2030). 

 zijn van mening 

 dat een looptijd van 11 jaar zonder concrete tussendoelen aan het einde van deze BFTK 

leidt tot ongewenst uitstelgedrag bij de scholen. 

 dat op grond van het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen (art. 7) ter 

bescherming van de Friese culturele identiteit en infrastructuur Fryslân als een 

zelfstandige bestuurseenheid en als een zelfstandige stedelijke culturele regio “dient te 

worden geëerbiedigd”. 

 dat het wettelijke voorschrift met betrekking tot het draagvlak voor het onderwijs in het 

Fries geen recht doet aan de gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging van het Fries. Bij 

geen enkel ander vak in het onderwijs geldt een dergelijke bepaling. 

 dat Fries als vak en instructietaal in alle leerjaren van het primair, voortgezet en MBO 

onderwijs verplicht dient te zijn voor scholen in Fryslân. 

 dat  door de onderwijsinspectie het onderwijs in het Fries op dezelfde wijze dient te 

worden beoordeeld als het Nederlands. 

 dat de actieve beheersing van het Fries een functie-eis dient te zijn voor functionarissen 

in bestuur en rechtspraak en overige openbare diensten in Fryslân. 

 dat in het kader van de bescherming en bevordering van het Fries de overheid financiële 

ondersteunung dient te bieden aan een onafhankelijk Friestalig tijdschrift. 

en verzoeken  

 Rijk en Provinciebestuur bij de uitvoering van de vigerende BFTK ernstig rekening te 

houden met de opvattingen van de Ried van de Fryske Beweging ten aanzien van deze 

BFTK.  
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