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Het verheugt de Ried fan de Fryske Beweging (Ried) dat het Rijk samen met de provincie
Fryslàn de tweede officiële taal van de enige in ons land erkende minderheid wil
bevorderen. De minister acht de provincie Fryslàn als meest betrokken bestuurslaag primair
verantwoordelijk voor de Friese taal en cultuur. De wettelijk verankerde zorgplicht voor de
Friese taal en cultuur geldt echter ook voor het Rijk zell de bestuursorganen en de
gedeconcentreerde diensten (zoals belastingdienst en inspectiedienstenlvoor zover zij in
Fryslàn werkzaam zijn. Bij het aanbieden van de petitie door de Ried is nadrukkelijk om hulp
gevraagd bij het daadwerkelijk invullen van de zorgplicht door het Rijk. Dat zíet de Ried niet
terug in de brief. Het begrip zorgplicht voor de Friese taal en cultuur staat nog in de
kinderschoenen en moet verder worden uitgewerkt. De Ried is van mening dat die zorgplicht
verder gaat. Ook een domein als zorg kan een kwalitatieve verbetering krijgen door
structureel aandacht te besteden aan het gebruik van de Friese taal in de omgang met

kwetsbare personen (ouderen, hulplijn 113). Naar aanleiding van de brief van de minister
willen wij in eerste instantie twee punten markeren bij de invulling van de zorgplicht door de
centrale overheid: de zichtbaarheid von de Friese taal en het onderwijs.
Zichtbaarheid
Het Rijk kan zelf een belangrijke rol vervullen bij die zichtbaarheid door gebouwen en
materiaal (zoals politíeauto's)van de rijksoverheid, rijksdiensten en bestuursorganen te
voorzien van tweetalige opschriften. De digitalisering van onze samenleving geeft volop
mogelijkheden voor organisaties van de overheid om via een keuzemenu Fries of Nederlands
aan te bieden op websites, in meldkamers en bij telefoondiensten.
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ln andere tweetalige gebieden van Europa is dat al usance. De Ried vindt dat het Rijk hier
zelf ook concrete stappen moet zetten, los van wat al is afgesproken in de BFTK.
De werkbezoeken aan onze provincie juichen wij toe (zie punt L.4 van de brief), maar dit
vergroot de zichtbaarheid van het Fries in het dagelijks leven echter niet, zoals gesteld door
de minister. Contacten met burgeractiegroepen en NGO's zou hier onderdeel van moeten
uitmaken, anders ligt een Potemkin-aanpak op de loer. De Ried wijst op de unieke
demonstratie voor de versterking van het onderwijs in de Friese taal in Leeuwarden in
december 203.6, gevolgd door kleinere acties in de provincie.

Onderwijs
Het tweede punt is het onderwijs. ln de toelichting bij de Wet gebruik Friese taal wordt
uitgegaan van het principe van gelijke rechten voor de beide talen in Fryslàn. De Provinciale
Staten van Fryslàn hebben hetzelfde vastgesteld: de beide talen zijn gelijkwaardig en hebben
dezelfde rechten. Ondanks bijna 40 jaar verplicht onderwijs in de Friese taa! is meer dan
driekwart van de Fríezen niet in staat hun eigen taalte schrijven. Dít baart de Ried grote
zorgen. Deze problematiek vraagt om een nadere analyse. De Ried wil alvast twee zaken
onder uw aandacht brengen: regelgeving en de rolvan de onderwijsinspectie.
Regelgeving

Het onderwijs in de Friese taal is verplicht volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO)
en Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Maar volgens diezelfde wetten is weltoetsing
van het draagvlak vereist en het onderwijs in de Friese taal mag van de scholen niet meer
inspanningen vergen (WPO 9.7 en WVO 11e.3). De provincie is als Taalskipper weliswaar
primair verantwoordelijk, maar is door deze randvoorwaarden van het medebewind met de
handen gebonden. De jure een verplicht vak, maar de facto beslissen scholen dus zelf of een
leerling wordt onderwezen in de Friese taal. De Ried heeft hier principiële bezwaren tegen,
gesterkt door het advies destijds van de Raad van State en het advies van het Consultatief
Orgaan (de voorganger van Dingtiid). Overigens is het de vraag of deze regelgeving niet op
gespannen voet staat met het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale
minderheden, dat met nadruk stelt dat geen maatregelen worden genomen of nagelaten die
assimilatie van erkende minderheden (mede) bewerkstelligen.
Rol inspectie

De Ried zet vraagtekens bij de rol van de onderwijsinspectie zoals beschreven door de
minister. De Eindtoets Basisonderwijs meet de kwaliteÍt van het onderwijs, maar het Fries is
geen onderdeelvan die eindtoets. Er is daardoor een groot verschil in het toezicht van de
onderwijsinspectie op de kwaliteit van het Nederlands en die van het Fries. Voor het
Nederlands doet de inspectie een jaarlijkse monitoring van leerresultaten en de voortgang in
de ontwikkeling van leerlíngen en een vierjaarlíjks onderzoek van bestuur en

schoolprestaties.

B0terhoeke

Rled fan de
Beweging

Antwurdn0mer 6164
8900 VC Ljouwert
E

ynÍo@Íryskebewegi ng.f rl
Y: wwwÍryskebewegi ng.f rl
:

Het door de minister genoemde thema-onderzoek is volgens de Ried een wassen neus. Sinds
de verplichting van het Fries in het basisonderwijs heeft de inspectie al verschillende themaonderzoeken uitgevoerd met allemaal dezelfde conclusie: het onderwijs is onvoldoende. Bij
de presentatie van het Rapport Taalplan op 20 september 2018 is inmiddels het vierde
thema-onderzoek in 2019 aangekondigd. De gelijke benadering van de beide officiële talen
ontbreekt dus.

Verder
De minister schrijft dat vanwege de staatsrechtelijke positie geen afspraken met de
rechtspraak kunnen worden gemaakt. Minister Plasterk schreef (33 335 Wet gebruik Friese
taal. Nota naar aanleiding van het verslag) aan de Tweede Kamer "op deze manier kan in
overleg met de Raad voor de Rechtspraak en de betrokken gerechtelijke instanties worden
bekeken wat een geschíkt moment is voor de inwerkingtreding van deze wijziging". Toen
konden blijkbaar wel afspraken worden gemaakt. Overigens is die afspraak (WGFT art. 14:
hetgeen in het Fries is gesproken moet in het proces-verbaol in die tool worden vermeldl na
vijf jaar nog steeds niet nagekomen.

ïot slot
Uiteraard kunnen wij indien gewenst onze reactie op de brief van de minister mondeling of
schriftelijk meer in detail toelichten. Samengevat vindt de Ried dat het Rijk ook zelf de
zorgplicht concreet handen en voeten gaat geven.
Verder hopen wij dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan
worden uitgebreid met een Afdeling Friese Zaken om te helpen de zorgplicht van het Rijk
een Haags gezicht te geven, ook voor de contacten met andere ministeries.

Met een vriendelijke groet,
namens de Ried fan de Fryske

Geart Benedictus
Cc: Steatekomitee Frysk
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