
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen en 

opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief 

van 16 december 2019 inzake toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg 

Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35 300 VII, nr. 94). 

De vragen en opmerkingen zijn op 27 januari 2020 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties voorgelegd. Bij brief van 7 april 2020 zijn de vragen beantwoord. 

 

BFTK  en Europeesk Hânfêst 

Het Rijk houdt, naast het uitvoeren van de in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer gemaakte 

afspraken, zijn eigen verantwoordelijkheid als wetgever en ondertekenaar van het door Nederland 

geratificeerde Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag inzake 

de bescherming van nationale minderheden. 

 

Halverwege de looptijd van de BFTK (2021) vindt een tussentijdse evaluatie plaats van de implementatie. 

Hierover wordt de Kamer geïnformeerd.  

 

Frysk by ien departemint? 

Het kabinet acht het onwenselijk de verantwoordelijkheid voor de domeinen van de Friese taal te beleggen 

bij één ministerie. 

 

Sichtberens en brûken Frysk 

In het kader van de openbare ruimte ben ik daarnaast bezig de mogelijkheden te onderzoeken om de 

zichtbaarheid van het Fries in gebouwen van de Rijksdienst in de provincie Fryslân te vergroten. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan bewegwijzering. Dit zal worden meegenomen in de jaarlijkse rapportage. 

 

Ik acht meer zichtbaarheid en functioneel gebruik van het Fries voor alle gemeenten, niet alleen na 

herindelingen, van belang. Ik wijs op de afspraken die zijn gemaakt met en de initiatieven die worden 

genomen in de provincie Fryslân. 

 

In het ontwikkelde taalbeleid wordt bijvoorbeeld het gebruik van het Fries meegenomen als kwaliteitsaspect 

bij de inkoop van zorg, wordt medewerkers van de gemeente de kans geboden cursussen Fries te volgen en 

bestaat de mogelijkheid in het Fries te worden getrouwd. De Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 

2019–2023 bevat afspraken over financiële ondersteuning van de provincie bij de uitvoering van taken die 

voortkomen uit de Wet gebruik Friese taal. Eind 2016 heeft de provincie Fryslân de rol van Taalskipper op 

zich genomen. In haar rol als Taalskipper organiseert de provincie het bestuurlijk overleg Mei-inoar foar it 

Frysk, waar ook de gemeenten aan deelnemen. In dit overleg wordt gewerkt aan een lange termijnagenda 

voor het Fries in het openbaar bestuur.  

 

Oerlis mei organisaasjes 

Met de meerderheid van de organisaties die lid zijn van het EBLT zoals de Afûk, Mercator, Cedin en de 

Ried fan de Fryske Beweging heeft de provincie ook op individuele basis reeds regelmatig overleg. 

 

Polysje 

De herkenbaarheid als politieambtenaar is zeker in potentiële gevaarsituaties van groot belang. Er zijn 

oplichters die misbruik maken van op het politie-uniform gelijkende kleding. Die kan mensen in verwarring 

brengen en dat willen we juist voorkomen door één politielogo te hanteren. 

 

De Meldkamer Noord-Nederland heeft in het huishoudelijk reglement als door de directie vastgesteld beleid 

opgenomen dat een Friessprekende burger, die aangeeft dat hij/zij dit wenst, in staat moet worden gesteld 

om zijn/haar verhaal in het Fries te doen. In de praktijk komt het weinig voor dat hier vraag naar is, 

tegelijkertijd is het eigenlijk nooit een probleem als de centralist het Fries niet machtig is. 

 

 



Underwiisynspeksje 

Het toezicht kan bijdragen aan het draagvlak voor het aanbieden van het vak Fries. De onderwijsinspectie 

zal de komende jaren met de Friese schoolbesturen in gesprek gaan over hun doelstellingen en ambities wat 

het Fries betreft en over de wijze waarop zij sturen op de kwaliteit van het onderwijs in het schoolvak Fries 

en de effecten daarvan.  

 

Fryske Akademy. 

In de rijksbegroting 2020 voor de KNAW is voor wetenschapsbeoefening inzake de Friese 

wetenschapsonderwerpen door de Fryske Akademy € 1.539.000,– opgenomen. Dit bedrag zal structureel 

vanuit het provincie-fonds worden overgeheveld naar de provincie Fryslân. 

 

De Fryske Akademy blijft een zelfstandige organisatie, waarbij de rol van het rijk zich beperkt tot de 

financiering van de rijksbijdrage via het provinciefonds en de borging van haar positie als academie van 

wetenschap in de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer. Wel is het van belang dat de wetenschappelijke 

kwaliteit van het onderzoek van de Fryske Akademy wordt bevorderd, bewaakt en geborgd. De KNAW 

heeft aangegeven hiertoe in een passende rol bereid te zijn. 

 

Rjochtspraak 

De rechtspraak is in zijn primaire proces en organisatie onafhankelijk. 

 

Wat betreft de praktische toepassing van de Wet gebruik Friese taal is het goed dat het contact hierover 

primair door de belangenbehartigers en experts uit de provincie met de rechtspraak wordt onderhouden. Het 

overleg is nog gaande.  

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden organiseert, mede als uitvloeisel van periodiek overleg, inmiddels 

interne cursussen voor zijn niet-Friestalige raadsheren en griffiers. 

 

Een groot deel van de medewerkers in Leeuwarden beheerst het Fries actief. Nieuwe rechters die het Fries 

onvoldoende beheersen krijgen een cursus aangeboden om de taal in elk geval passief voldoende te 

beheersen. Wanneer een justitiabele aangeeft Fries te willen spreken, wordt daarmee zo veel mogelijk 

rekening gehouden bij de inroostering van rechters of er wordt een tolk ingeschakeld. Het is niet aan de 

Minister om te sturen in toewijzing van zaken of inzet van personeel.  

 

De provincie is in overleg met een opleidingsinstituut voor tolken/vertalers om te komen tot een opleiding. 

Diverse personen hebben reeds belangstelling getoond voor het volgen van zo’n opleiding. De provincie 

hoopt binnen afzienbare termijn zo een substantiële uitbreiding te realiseren van het aantal beschikbare 

tolken.  

 

Soarch 

Het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden zal in opdracht van provincie Fryslân de 

behoefte naar het opnemen van het gebruik van de moedertaal op het taalbewustzijn in het curriculum van 

zorg- en welzijn opleidingen op hbo-niveau (naast het mbo-zorgonderwijs) in kaart brengen. 

 

 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG  

 

Vastgesteld 5 juni 2020  

 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen 

voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 6 december 

2019 inzake de themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken treedt op als de coördinerend Minister en is daarmee het eerste 

aanspreekpunt voor de Friese taal en cultuur. Dit neemt echter niet weg dat betrokken departementen hun 

eigen verantwoordelijkheden behouden. Mijn verantwoordelijkheid betreft het Friese onderwijs op scholen 

en het gebruik van het Fries in de media.  



 

De Taalplan Frysk-2030 ambitie kan vertaald worden in drie hoofddoelstellingen: a) alle onderwijssectoren 

waar het Fries wettelijk verplicht is (po, vo) bieden uiterlijk in 2030 alle kerndoelen Fries voldoende aan; b) 

dat doen zij in een doorlopende leerlijn; c) het Fries wordt ook versterkt in de onderwijssectoren waar het 

Fries niet wettelijk verplicht is (vve, mbo, hbo, wo). Dit vraagt een stevige regierol van de provincie. De 

onderwijsinspectie zal daarnaast in gesprek treden met de provincie Fryslân om het taalonderwijs Fries op 

een hoger plan te brengen. Ook zal de onderwijsinspectie vanuit haar toezichtsrol de besturen tijdens de 

vierjaarlijkse bestuursonderzoeken aanspreken op wat zij doen om de ambitie rond Fries in het onderwijs te 

realiseren. Waar nodig zal de onderwijsinspectie ook herstelopdrachten voor Fries geven. 

 

Het vak Fries in het vo blijft – net als nu – bestaan in de vorm van kerndoelen voor de onderbouw en een 

examenprogramma in de bovenbouw. Voor de regio Fryslân wordt op de NHL/Stenden het vak Fries bij de 

maatwerktrajecten in de talen Nederlands en moderne vreemde talen als tweede bevoegdheid aangeboden. 

Dit laatste op initiatief van de lerarenopleiding omdat de betrekkingsomvang van het tekortvak Fries vaak 

maar een deelbetrekking is. 

 

In de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, dus ook voor het vmbo, zijn voor 

leerlingen voor wie Fries de moedertaal is of voor wie Fries de tweede taal is, de spreek- en 

luistervaardigheden opgenomen. Voor de andere leerlingen is vastgelegd dat zij kennis nemen van de positie 

van de Friese taal en de Friese cultuur. Voor leerlingen die in de bovenbouw van het vmbo het vak Fries 

hebben gekozen, geldt dat in de examenprogramma’s, net als in de kerndoelen voor Friese leerlingen is 

vastgelegd dat de leerling spreek, lees- en luistervaardigheid heeft ontwikkeld. 

 

Mbo-instellingen geven aan dat beheersing van het Fries vooral belangrijk wordt gevonden door 

zorginstellingen. Wanneer de arbeidsmarkt hierom vraagt, vind ik het goed dat scholen en studenten de 

mogelijkheid hebben om aan de beheersing van het Fries te werken. 

 

Voor het vo geldt dat 146 leerlingen in 2019 eindexamen Fries hebben gedaan (vmbo gl/tl 91, havo 27 vwo 

28). Het curriculum van het Fries is gebaseerd op de kerndoelen Fries. Het Rijk heeft in 2014 de 

bevoegdheid tot het maken van kerndoelen Fries overgedragen aan provinciale staten van Fryslân (onder 

auspiciën van de Minister). 

 

Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 

de open brief van hoogleraren Fries aan de minister en de publicatie van het Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen (KNAW) rapport: ‘Nederlands verdient meer’ 

 

1 juli 2020 

 

Ingrid van Engelshoven: 

 

Kijkend naar de daling van studentenaantallen en de tekorten aan leraren voor deze vakken in het voortgezet 

onderwijs, ligt het voor de hand hierbij in eerste instantie prioriteit te geven aan de universitaire 

talenopleidingen Nederlands, Fries, Engels, Frans en Duits. 

 

Daarnaast is in de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2019-2023 opgenomen dat naast de rijksbijdrage 

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en de provincie Fryslân voor de looptijd van de Bestuursafspraak € 110.000 begroot 

voor de leerstoel Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

 


