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Koarte gearfetting 

Oanlieding foar it skriuwen fan dizze brosjuere wie it lêsûndersyk fan Bosma en Nota nei 

Cognate facilitation (profyt hawwe fan oerienkomstige wurden Nederlânsk-Frysk by it learen 

fan Fryske teksten by bern). It krige de Klokhuis Wetenschapsprijs. Frysktalige bern dy’t it 

lêzen yn it Hollânsk leard hienen, liezen yn Fryske sintsjes cognates (bygelyks poes) flugger 

as de net mei it Hollânsk oerienkomstige Fryske wurden.  

 

In bekend ferskynsel en earder ek wol tapast by it begjinnend lêzen. Dat wol net sizze dat 

basisskoallebern dan flot Fryske teksten lêze kinne. Op de helte fan de skoallen is dêr mear of 

minder omtinken foar, wylst sûnder dy feardichheid de taal skriftlik in earmoedich bestean 

kriget. Sa binne de provinsjale deiblêden om dy reden yn it Hollânsk. 

 

De Ryksoerheid is ferantwurdlik foar de (globale) ynhâld fan it ûnderwiis. Sa is it kearndoel 

Frysk lêzen yn it basisûnderwiis ferplichte, mar de oerheid lit oan de skoallen oer yn hoefier’t 

dat ek yn it skoalprogramma in plak kriget. De saneamde draachflakkonstruksje jout 

skoalbestjoeren de mooglikheid om de ferplichting neffens eigen ynsjoch te ynterpretearjen 

sûnder de âlden dêroer te hearren. Boppedat hat de ûnderwiisynspeksje gjin taak krigen om 

tafersjoch op de útfiering te hâlden sa as dat by ‘Nederlandse taal’ wol it gefal is. De lanlike 

easken foar dat fak binne dan ek op in protte skoallen reden om it regulier Frysk ûnderwiis op 

in sêft sin te setten. 

 

De provinsje Fryslân hat de rezjyfunksje krigen foar it fêststellen fan de (nije) kearndoelen 

Frysk en it regeljen fan parsjele of folsleine ûntheffing foar it jaan fan Frysk. Om de 

tsjinakseljende skoallen temjitte komme te kinnen is foar it lêste in karmenu taalprofilen 

ûntwikkele (se kinne dus sels útsykje). Ûntheffing foar de skriftlike kearndoelen (skriuwen en 

lêzen) komme dêryn as earste yn de beneaming. Ûndersyk yn 2018 (Taalplan Frysk) en yn 

2019 (ynspeksje) hat oantoand dat mar in part fan de skoallen it Frysk lêzen serieus nimt. Yn 

de praktyk liedt dat ta etnysk profilearjen mei as gefolch in stadige ferhollânsking. 

Ryksoerheid en provinsje hawwe yn de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer ôfpraat dat 

de skoallen oant 2030 de tiid krije om te soargjen gjin ûntheffing mear nedich te hawwen. De 

maatregels yn dat ymplemintaasjetrajekt binne lykwols beheind en yn ferliking mei de 

regeljouwing foar it Hollânsk is de kâns lyts dat it ek realisearre wurdt. Yn de ôfrûne 40 jier 

fan ferplichte ûnderwiis yn it Frysk hat sa’n frijbliuwende oanpak dat ek útwiisd.   

 

Om de twadde rykstaal, de earste taal fan de Fryske mienskip, yn Nederlân in goede takomst 

te jaan is ynklusyf ûnderwiisbelied needsaaklik mei in lykweardich plak foar it Frysk: 

 1. Ôfskaffen fan de ûndemokratyske draachflakkonstruksje yn de wetjouwing. It mei net sa 

wêze dat in skoaldireksje op grûn fan in privee-opfetting oer ûnderwiis yn it Frysk dat 

ûnderwiis safolle mooglik bûten de skoaldoarren hâldt. 

2. Ûntheffing krije kinne troch it kieze kinnen fan in beheind skoalprofyl mei in unifoarm 

programma foar alle learlingen moat plak romje foar in pedagogysk-didaktyske oanpak om 

alle learlingen yn de groep optimale learsituaasjes te bieden lykas by oare fakken.  

3. Op termyn jildt foar learkrêften (benammen yn it basisûnderwiis) it foech Frysk as funksje-

eask mei it each op in trochgeande learline en it Frysk as fiertaal (Europeesk Hânfêst, kêst 8). 

4. De ûnderwiisynspeksje makket in begjin mei it jierliks tafersjoch op de learresultaten Frysk 

sa as dat ek foar ‘Nederlânsk’ jildt. Yn it fuortset ûnderwiis wurdt it Frysk in ferplichte  

eineksamenfak. 

5. Yn in meartalich skoalkonsept is yntegraal meartalich lesmateriaal nedich mei in 

lykweardich plak foar it Frysk (taalferliking/translanguaging). 
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1. Ynlieding 

Yn 2020 wûn it Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan 

taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en Nota de Klokhuis Wetenschapsprijs.1    

Mei help fan eye-trackermjitting (sjochpatroanen by it lêzen) kamen hja ta de konklúzje dat 

Frysktalige bern fan 9-12 jier dy’t it lêzen yn it Hollânsk leard hawwe, oerienkomstige Fryske 

wurden ‘cognates’, bygelyks poes of bus, flugger lêze yn tsjinstelling ta net-oerienkomstige 

wurden sa as beam (boom) en beppe (oma). Dat foel fansels te ferwachtsjen, omdat de bern it 

wurdbyld fan sokke identike cognates yn de Hollânsktalige les al faak ûnder eagen hân 

hawwe. Mar jout dat ûndersyk no nije mooglikheden om de Fryske lêsfeardigens mei help fan 

it Hollânsk te ferbetterjen, sa’t de ûndersikers fan betinken binne? 

 

Dy fraach wie oanlieding om ris neier nei it ûndersyk te sjen. Yn hoefier kinne 

basisskoallebern mei goed lêsûnderwiis yn it Hollânsk ek it lêzen yn it Frysk yn ’e macht 

krije? Is spesifyk lêsûnderrjocht yn it Frysk dêrneist noch nedich en hoe stiet it mei dy 

lêsfeardigens by de Fryske ynwenners? In folgjende fraach dy’t dan opkomt, is dy nei hoe’t it 

ûnderwiis yn syn algemienens foar it Frysk yn basis- en fuortset ûnderwiis regele is. Net 

allinne foar it learen fan it lêzen, mar ek foar de oare taaldomeinen lykas it ferstean, praten en 

skriuwen.  

 

Sûnt it desintralisaasje-advys fan de kommisje-Hoekstra (2010) soe de provinsje Fryslân it 

foech krigen hawwe om de kearndoelen foar it Frysk fêst te stellen. Yn de praktyk betsjut dat 

in wetlike rezjyfunksje. Nij is wol dat de provinsje tenei behalven folsleine ek parsjele (foar 

in part) ûntheffing fan ûnderwiis yn it Frysk jaan kin. Soe it lêzen leare ek ûnder dy 

ûntheffing falle kinne? De feardichheden ferstean en lêzen binne op syn minst fereaske om it 

brûken fan it Frysk gjin deade letter wurde te litten. 

 

It sil yn dizze brosjuere dúdlik wurde dat der wetlik en yn ’e praktyk sprake is fan in grutte 

efterstelling fan ûnderwiis yn it Frysk en dat in kwalifikaasje as etnysk profilearjen op in grut 

tal skoallen fan tapassing is. Nettsjinsteande alle moaie wurden oer it Frysk as taal, oer 

taalrykdom en oer it belang fan de minderheidstaal is der gjín lykweardigens en 

lykberjochtiging troch de monopoaljeposysje fan it ‘Nederlands’. 

 

Hoe is sa’n efterstelling te ferklearjen? Foarstanners fan in Brede Maatskiplike Diskusje 

Frysk (BMD; Willem Verf e.o.) binne fan betinken dat in provinsjale dialooch ûnder de 

ynwenners faaks folle mear opsmite sil oan taalwil en taalhâlding foar it Frysk as dat bygelyks 

de ’bewegingsminsken’ tinke. Yn in profesjonele oanpak mei iepen fragen lykas Hoe wichtich 

is it Frysk foar jimme? Hoe sjogge jimme de takomst foar it Frysk? tinkt de BMD entûsjasme 

en belutsenheid by grutte parten fan de Fryske befolking te krijen. 

 

No is der neat tsjin bewustwurding, mar is ‘sleauwens’ fan de Fryske befolking no dé oarsaak 

fan dat it mei it Frysk – ek yn it ûnderwiis – mar net eine wol? Soks komt net fansels en is net 

‘natuerlik’, al wolle guon dat leaver wol sa sjen. Struktureel is der noch altiten in protte 

ferkeard regele en as ‘taalminderheid’ kriget ‘men’ dan net daliks de fereaske meiwurking, 

nettsjinsteande it ratifisearre Europeesk Hânfêst foar talen fan minderheden (yngien 1998) en 

it Ramtferdrach foar nasjonale minderheden (2005) dy’t it Frysk en de Friezen rjochten 

jouwe. Fan dy ‘rjochten’ komt yn de praktyk net folle telâne. Binne dy mear bedoeld foar de 

moaiskyn om de Fryske befolking tefreden te hâlden? It liket der in protte op. 

 

 
1 Klik op: https://www.itnijs.frl/2021/02/is-mienskip-itselde-as-mynskip-5/   

https://www.itnijs.frl/2021/02/is-mienskip-itselde-as-mynskip-5/
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2. It ûndersyk fan Bosma en Nota  

It doel fan it ûndersyk is om nei te gean oft twatalige bern tusken 9 en 12 jier by it lêzen 

gebrûk meitsje fan de oerlapingen tusken beide talen. Dat learlingen oerienkomstige wurden 

yn de beide talen makliker lêze kinne, wie yn de tachtiger jierren fan de foarige iuw al 

útgongspunt yn it saneamde Opstap-projekt. Yn in mingdtalige groep 3 waard it begjinnend 

lêzen begûn mei klanksuvere wurden lykas dak, pak, poes, bus, ensfh. Op grûn fan harren 

ûndersyk binne Bosma en Nota fan betinken dat der yn Nederlân wol mear omtinken foar 

twataligens komme mei. In bettere lêsfeardigens yn it Hollânsk kin dy yn it Frysk te’n goede 

komme, omdat lêze kinnen in transferabele feardichheid is. Hja dogge de útspraak dat 

mooglik mear ûnderwiistiid foar it lêzen yn it Frysk net needsaaklik skealik wêze sil foar it 

lêze kinnen yn it Hollânsk (s. 15).  

 

Op it earste gesicht goed nijs fansels, want de posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis is noch 

altiten net fanselssprekkend. It ferset tsjin mear omtinken foar it Frysk is ek net sasear 

ûnderwiiskundich as wol taalpolityk en taalideologysk fan aard. Sa lei de ‘PO-raad’ yn de 

diskusje oer mear foech nei de provinsje Fryslân bygelyks leaver de fokus op de kwaliteit fan 

it ûnderwiis as op in útwreiding fan it omtinken foar it Frysk op skoalle (Kabinetsreaksje 

Fries yn 2011). Sa’n foaroardiel tsjin it Frysk docht it goed fansels. Wa soe no net foar 

kwaliteit kieze? Sûnder ek mar oan ûndersyk te referearjen wurdt in tsjinstelling kreëarre 

tusken Frysk en ûnderwiiskwaliteit. 

 

2.1.  De elemintêre lêshanneling 

Nei’t twatalige skoallen (yn de sechstiger en santiger jierren) ferdwûn binne ûnder ynfloed fan 

de komst fan net-Frysktalige bern, wurdt de elemintêre lêshanneling (fan lettertekens nei 

begryp) de bern yn it Hollânsk oanleard.  

 

 
 

It lêsrak fan Jaap en Lys (oernommen út Lange oanrin, koarte sprong, K. Zondag, 2011, s. 

148). 

Frysktalige bern hawwe fangefolgen by it lêzen learen sadwaande lêst fan in handicap: hja 

moatte de lêstechnyk net yn de eigen taal leare, mar yn it Hollânsk, dat hja mear of minder 

behearskje. In fisk is no in ‘vis’ en in hynder blykt in ‘paard’ te wêzen. De Hollânsktalige bern 
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binne yn it foardiel. Harren taal wurdt fersterke, wylst dat by de Frysktalige bern net it gefal 

is. Hja krije mei it Hollânsk de lêstechnyk wol ûnder de knibbel, mar – as in net bedoeld en 

diskriminearjend effekt – ek it gefoel dat harren thústaal der eins net ta docht. It Hollânsk 

kriget mear status en dat hat in negative ynfloed op harren identiteitsûntwikkeling. In foarbyld 

dus fan hoe’t de ûntfrysking fan de Fryske mienskip hast ‘ûngemurken’ en as in ‘temûke’ 

yndoktrinaasje syn gong gean kin.  

 

No is it net praktysk om yn groep 3 ferskillendtalige bern allegear yn de eigen memmetaal it 

lêzen te learen. As de skoalle foar it Hollânsk kiest, dan leare de Frysktalige bern – en ek de 

net-Frysktalige – wol de elemintêre lêshanneling, mar dat seit noch net folle oer harren 

lêsfeardichheid yn it Frysk. De cognate facilitation is dan net tarikkend. Sawol wat lêstekens 

as ek wat útspraak, foarm en betsjutting fan wurden en sinnen oanbelanget kin almeast net op 

it Hollânsk weromfallen wurde. 

 

 

 
Yn Spoar 8, de Fryske taalmetoade foar it basisûnderwiis, is de Fryske lêsline opnommen. 

Fan groep 3/4 ôf kinne de bern – ek de net-Frysktalige – harren lêsfeardichheid yn it Frysk 

opbouwe. It Frysk is nammentlik folle klankriker as it Hollânsk. Lange lûden yn wurden lykas 

tiid en âld, twalûden as stien en djoer en in trijelûd as yn muoike freegje om in eigen oanpak. 

Fierders binne der ek noch letters mei streekjes en dakjes: it Fryske stâl (Holl. ‘stal’) hat net 

allinne in oare betsjutting as it Fryske stal (Holl. ‘gestalte’, ‘vaste vorm’), mar ek in ferskil yn 

útspraak fan in lang [ↄ:] en in koart lûd [ↄ].  Sels yn it yn beide talen oerienkomstige wurd 

goed – in cognate op it earste gesicht – wurde g en oe yn it Frysk oars útsprutsen.  

 

2.2.  Krije de bern de kâns om in ynhelslach te meitsjen?  

Yn it ynventarisearjend ‘Rapport Taalplan Frysk’ It is mei sizzen net te dwaan út 2018 hawwe 
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basisskoallen yn Fryslân oanjûn oft de lêsfeardichheid yn it Frysk omtinken yn harren 

skoalprogramma hat (s. 83-90).  

 

N = 342 Ûnderbou 

groep 3/4 
 Middenbou 

groep 5/6 
 Boppebou 

groep7/8 
 

 Oantal (N) % Oantal (N)  % Oantal (N) % 

Technysk 

lêzen Frysk  
 
12 

 
3.5 

 
185 

 
54,1 

 
195 

 
57,0 

 

Tabel: Persintaazje fan de Fryske basisskoallen dat it ferplichte kearndoel technysk lêzen yn it programma 

opnommen hat.  

 

It tal skoallen dat al yn de ûnderbou (groep 3) de bern de lêsfeardigens yn it Frysk bybringt, is 

frijwol nihyl. Yn de midden- en boppebou is der op rûchwei de helte fan de basisskoallen 

mear of minder omtinken foar de lêsfeardigens yn it Frysk. It hoecht jin dan ek net te 

fernuverjen dat der oer it generaal sprake is fan in grutte efterstân as it giet om de 

lêsfeardichheid yn it Frysk (de skoallen dy’t it goed dogge net te nei sprutsen).  

 

Kin (it) ûndersyk fan Bosma en Nota helpe om dy efterstân yn te heljen? De ûndersikers 

wolle graach mear ûndersyk dwaan nei bilingual children’s cross-linguistic representations, 

which might also benefit reading skills in Dutch (s. 15). Faaks soe ûndersyk nei it wol of net 

gebrûk meitsjen fan de Fryske lêsline mear fertuten dwaan kinne foar de lêsfeardigens yn it 

Frysk. De útspraak, wurd- en sinsfoarming yn it Frysk is ommers sa ferskillend dat dy pear 

oerienkomstige ‘cognates’ it lêzen fan Fryske teksten net tichterby bringe. En dan hawwe wy 

it noch net iens oer ‘cognates’ dy’t yn it Frysk en it Hollânsk net deselde betsjutting hawwe. 

In Fryske sin as: Dat is slim sil in Hollânsktalige begripe as: Dat is knap (vlug van begrip). 

Mar de Fryske betsjutting is hiel oars en wol soks as: Dat is net bêst! 

 

As de bern de lêshanneling mei it Hollânsk ûnder de knibbel krije, wol dat net sizze dat se dan 

it Frysk ek goed neikomme kinne en bygelyks in Frysk boek(je) pakke sille. Dat jout te folle 

swierrichheden. De Klokhuispriis is Bosma en Nota gund en metodologysk is it nijsgjirrich, 

mar it is gjin wichtige bydrage oan de didaktyk fan it lêzen learen yn ús twatalige situaasje.  
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3. It belang fan lêsfeardigens yn it Frysk 

Lêsfeardigens yn it Hollânsk is foar it maatskiplik funksjonearjen needsaaklik en dat is foar it 

Frysk net oars. Dy needsaak wurdt hieltyd grutter neigeraden dat it Hollânsk en ek it Ingelsk 

faker brûkt wurde. In taal hat ommers gjin takomst as dy taal net (goed) ûnderwiisd wurdt en 

maatskiplik gjin folweardige funksje hat. Dochs hat mar in 50% fan de basisskoallen dy 

ferplichte lêsfeardichheid (kearndoel 20) yn it ûnderwiisoanbod opnommen.  

 

Yn it provinsjale ûntheffingsbelied mochten de basisskoallen út sân ûnderwiisprofilen ien foar 

harren skoalle útsykje, wylst mar yn twa fan dy profilen it kearndoel lêzen foarkaam (profyl A 

en B). 

 

3.1. Hoe stiet it mei de Fryske lêsfeardigens fan de ynwenners yn Fryslân? 

Neffens de lêste Fryske Taalatlas út 2020: 

 

2019 hiel goed  

23% 

goed  

29% 

frij aardich 

26% 

mei muoite 

17% 

hielendal net  

5% 
 

Tabel: Persintaazje ynwenners fan Fryslân dat yn 2019 oanjout it Frysk mear of minder goed lêze te kinnen. 

 

De sifers binne basearre op wat de minsken séls sizze oer hoe goed oft se it Frysk lêze kinne. 

De sifers sizze neat oer oft hja dat faak of eins nea dogge en ek net oft it om ienfâldige of 

dregere teksten giet. De redaksjes fan de beide provinsjale deiblêden binne dan ek net ree de 

krante foar in grut part yn it Frysk út te bringen. It soe harren grif op protesten fan lêzers 

komme te stean.   

 

Der is yn Fryslân dus gjin sprake fan in lykweardige en lykwichtige twataligens op skriftlik 

nivo. De situaasje hat wat wei fan in fisieuze sirkel: as yn it iepenbiere libben amper of gjin  

lêsfeardigens yn it Frysk nedich is, dan meitsje in protte Fryske basisskoallen harren dêr (ek) 

net drok om. Mei as gefolch dat dy tekoartsjittende lêsfeardigens yn it Frysk wer as argumint 

hantearre wurdt om it Frysk amper yn kranten, tydskriften, publikaasjes, ensfh. te brûken.  

  

3.2. Twa arguminten foar it belang fan (goed) Frysk lêze kinne  

Yn it foarste plak kriget de Fryske mienskip dan tagong ta de Fryske ‘boekekast’ en de eigen 

kultuer. It wurk fan Fryske skriuwers, dichters en oare bydragen kinne dan yn de eigen taal 

lêzen wurde. Op dit stuit stiet it produktive wurk fan skriuwers en wittenskippers ûnder druk 

troch (te) lytse oplagen en hat de frisistyk te min perspektyf.  

 

Twads is it geregeld lêzen fan ynformaasje yn jins eigen taal fan grut belang foar it 

ûnderhâlden en ûntwikkeljen fan it Frysk taalgebrûk: it wurket suverjend en bringt de lêzer yn 

kontakt mei de taalrykdom fan it Frysk. Heechlearaar Frysk Goffe Jensma: ‘Sûnder besef fan 

it skreaune Frysk ûntstiet by de Fryskprater wat taalkundigen neame “linguistic insecurity”: 

taaltwivel.’ Harren Frysk ferearmet en om al wis te wêzen wurdt dan maklik op it Hollânsk 

oerstapt. 
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                        Minority SafePack Initiative fan de FUEN. 

Foar net-Frysktaligen is it likegoed wichtich om it Frysk op skrift yn Fryslân neikomme te 

kinnen. As dat net sa is, dan wurdt it skriftlik brûken fan it Frysk yn kranten, publikaasjes, 

ensfh. feitlik ûnmooglik makke. Dûbeldtaligens (alles yn beide talen) is likemin in strukturele 

oplossing: it jout gâns ekstra wurk en ferheget de produksjekosten.   

 

3.3. In omkearde wrâld 

Yn Nederlânske kranten steane wolris (negative) berjochten oer de situaasje yn Sina. Sa krij 

ik geregeld it Tibet Journaal tastjoerd mei foarbylden fan hoe’t de Sineeske oerheid ûnderwiis 

yn it Tibetaansk yn Tibet mei geweld tsjingiet. Sa slim is it hjir net, al wurdt sûnt 1803 wól 

alle war dien om ûnderwiis yn it Frysk tsjin te gean en op te kearen troch iensidich te 

hammerjen op de needsaak en kwaliteit fan it Hollânsk. It docht dan ek frjemd oan dat by in 

steatsbesite oan Sina de fertsjintwurdigers fan Nederlân de opdracht meikrije om perfoarst de 

minskerjochten mei de Sineeske oerheid te bepraten. Yn ‘eigen hûs’ falt ek noch genôch te 

ferbetterjen op dat stik. 

 

Want hoe sit dat eins yn eigen lân mei it Frysk? Yn de yn 2019 útbrochte 6de rapportaazje fan 

in kontrolearjende kommisje fan de Ried fan Europa wurdt wer oanjûn dat Nederlân noch 

altiten net foldocht oan alle ratifisearre ferplichtingen foar it ûnderwiis yn it Frysk (Europeesk 

Hânfêst). Sa wurdt der bygelyks mei klam op oanstien om it tal lesoeren Frysk (fak/fiertaal) 

yn it primêr ûnderwiis substansjeel te fergrutsjen. Dat sleept al desennia. Hoefolle moreel 

gesach hat de Nederlânske oerheid dan noch?  

 

Yn koroanatiid is der gâns noed (bygelyks by de Onderwijsraad) oer in oprûne efterstân yn it 

Hollânsk, mar oft dat ek foar it Frysk jildt, haw ik fan dat heechste lanlike advysorgaan net 

heard. Wol haw ik sinjalen fan in trijetalige skoalle opheind om yn de koroanatiid it ûnderwiis  

te beheinen ta taal (Hollânsk) en rekkenjen en it Frysk mei in tal oare fakken foarearst oer te 
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slaan. Oer efterstân yn it Frysk praat! It is net om ’e nocht dat de Ried fan de Fryske 

Beweging yn novimber 2020 pleite hat foar Fryske simmerskoallen om efterstannen yn it 

Frysk wei te wurkjen. 

 

Foarbylden út it bûtenlân kinne 

helpe om de taalpolitike blynkape 

fan oerheid en skoallen ôf te setten. 

Sa skriuwt De Varennes, in 

rapporteur op it mêd fan 

minderhederjochten fan de Feriene 

Naasjes, dat ûnderwiis yn eigen taal 

in minskerjocht is en dat ûnderwiis 

allinne yn de oerhearskjende lân- of 

steatstaal diskriminaasje betsjut. 

En dat yn in tiid fan it útstekken fan 

de ‘regenboogvlag’ op gebouwen 

en de – terjochte – stipe foar Black 

Lives Matter! Hoe selektyf kin men 

al net wêze as it om diskriminaasje 

giet! 

 

In oar foarbyld om taaldiskriminaasje tsjin te gean is it ynlûken fan in plan om it Ingelsk as 

ferplichte fak yn de ûnderbou fan Welske basisskoallen op te nimmen. Meartaligens is op 

himsels net it probleem, mar bern moatte earst wól de kâns krije om har yn de eigen 

(minderheids)taal goed te ûntwikkeljen.  

 

3.4. Leit it oan in ynkonsekwinte stavering? 

Talen binnen ferskillend. Sa hat it Frysk bygelyks mear lûden as dat it Hollânsk dy hat. Foar 

in Hollânsktalige is de koarte i fan ‘pit’ yn it Fryske wit werkenber, mar swierrichheden 

ûntsteane by wiet (twalûd)  en wiid (lange i). Sa klonk yn 2018 it Fryske mienskip yn in 

Hollânsktalige mûle as mynskip en dan heart in Frysktalige dat as myn skip, mar dan hat it 

wurd ‘mienskip’ wol  in hiel oare betsjutting krigen ...  

 

Foar de lêsfeardigens yn it Frysk is dus ûnderwiis nedich, al pleite dichter Eppie Dam yn de 

LC en it FD (Fryske deiblêden) okkerdeis foar in staveringsoanpassing by de útspraak fan ie, 

ii, i, y en ij. Hy stelde út om de wurden hy en my tenei te skriuwen as hij en mij, omdat dy yn 

de Greidhoeke mei in ij útsprutsen wurde. It soe neffens him dúdlikens bringe, omdat de 

besteande regel fan in y-stavering net út te lizzen falt. Yn de Wâlden lykwols wurde wurden 

as dy en my mei de y (fan Gryt) útsprutsen. Letterteken en útspraak binne dan wol wer mei-

inoar yn ’t lyk. Syn útstelde staveringsferoaring is wat al te koart troch de bocht.   

 

It is net sa dat de Fryske Akademy net ris kritysk nei de stavering yn it Frysk sjen mei, mar 

mei Dam syn útstel driigje oarsaak en gefolch ferwiksele te wurden. Boppesteande tabel oer 

de tekoartsjittende lêsfeardigens yn it Frysk makket dat ek dúdlik. Net sasear de stavering, 

mar ûnfoldwaande romte op de skoallen foar goed lêsûnderwiis yn it Frysk liedt ta 

swierrichheden. Net allinne by net-Frysktaligen, mar likegoed ek by de Frysktaligen en dy 

swierrichheden bliuwe spitigernôch likemin beheind ta de y-stavering.  
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In Learplan Frysk (2006) as stipe foar 

basisskoallen om te wurkjen mei de kearndoelen 

Frysk. 

 

It grûnprobleem is in tekoart oan systematysk 

lêsûnderwiis en te min geregeld it Frysk ûnder 

eagen krije, sa’t Jensma mei rjocht oanjout. It 

giet dan ek net allinne om de krekte útspraak fan 

guon wurden, mar ek om betsjuttings fan 

wurden dy’t yn it Hollânsk net foarkomme en 

dêrom grutte kâns rinne om te ferdwinen. Nea 

wurdt dan noait en tizeboel makket plak foar 

warboel om samar in pear foarbylden te 

neamen.  

 

No sizze guon dat it Frysk der al salang is en dat 

wy dêrom gjin noed hoege te hawwen oer oft it 

Frysk bestean bliuwt of net. Sok praat tsjûget 

fan in tekoart oan ynsjoch, benammen no’t de 

Fryske mienskip hieltyd mear in ‘iepen’ 

mienskip wurdt. It Frysk net flot lêze kinne betsjut ek dat de taal skriftlik net folle brûkt 

wurde kin en dêrmei rint de mienskip de kâns syn taal kwalitatyf kwyt te reitsjen; it taaleigen 

ferdwynt yn in proses fan stadige dialektisearring yn de rjochting fan it Hollânsk 

 

 
 

Fakkeloptocht yn Ljouwert op 22 desimber 2016 organisearre troch boargeraksjegroep ‘Sis 

Tsiis’ 
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4. De ferantwurdlikens foar it ûnderwiis yn it Frysk  

It ûnderwiis yn Nederlân is in saak fan de steat. Kêst 23 fan de hjoeddeiske grûnwet seit: ‘Het 

onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.’ It is de lanlike oerheid, 

dy’t it maatskiplik belang fan ûnderwiis fêststelt en ek regelet. Dy oerheid betellet it dan ek en 

hâldt it tafersjoch op de kwaliteit dêrfan.                                                            

Sûnt de Frânske tiid heart it Frysk der net by en it wie dan ek neffens ‘schoolopziener’ 

ds.Visser fan Ysbrechtum – al hoewol’t er sels it Frysk graach behâlde woe – fan it grutste 

belang om ‘toch vooral in de scholen het vriesch boersch niet te gedogen’ (Raadgevingen, 

1816). Pas yn de 20ste iuw komt der ûnder ynfloed fan de Fryske Beweging wat romte foar it 

Frysk en wurdt de taal yn 1980 in ferplichte fak yn de basisskoalle en yn 1993 yn de ûnderbou 

fan it fuortset ûnderwiis. 

  

4.1. Hawwe âlden wat te sizzen oer it Frysk op skoalle?  

De oerheid is formeel allinne ferantwurdlik. De âlden foarmje de swakste skeakel as men op it 

mêd fan de ynhâld fan it ûnderwiis wat berikke wol. No binne dy wend oan de iuwenlange 

‘Hollânsktalige tradysje’ op skoalle en witte se meastentiids ek net sa folle fan hoe’t it wetlik 

regele is en hoe’t de skoalle mei it Frysk omgiet. Fia ynternet is it hjoed-de-dei lykwols 

mooglik om it skoalplan of de skoalgids yn te sjen, dêr’t it skoalprogramma yn taljochte 

wurdt.  

Wat kin in âlder dwaan by de skoalle fan de bern? 

- a. In fraach stelle oer it Frysk oan de learkrêft, de direkteur of op in âlderjûn. 

- b. Kontakt sykje mei de meisizzenskipsried (by it âlderpart).  

- c. Foar de eigen bern in oare skoalle kieze as op dy skoalle better Frysk ûnderwiis jûn wurdt.  

   

Ad.a. In âlder sil net gau in fersyk dwaan om mear romte foar it Frysk yn it skoalprogramma. 

Der is moed foar nedich om witte te litten dat men as âlder better Frysk ûnderwiis hawwe 

wol. Men kriget dan al gau it etiket fan ‘djipfries’ opplakt. As Feriening Frysk Underwiis 

(FFU) hawwe wy âlden dêrom wol oanbean om dat foar harren te dwaan, mar de eangst foar 

negative gefolgen foar harren bern op dy skoalle wie sa grut dat hja dat mei klam ôfwiisden. 

As der gjin posityf klimaat foar it Frysk yn it skoalprogramma is, dan berikt in yndividuele 

âlder neat. Benammen net as net-Frysktalige âlden dêr tsjin binne. 

 
 

Ad.b. Meisizzenskipsrieden binne ynsteld om belanghawwenden (de âlden en it personiel) 

meiprate te litten oer saken dy’t harren oangeane. Der is in reglemint foar. As sawol by 

personiel, bestjoer en meisizzenskipsried gjin ‘gehoar’ is foar de fraach nei mear romte foar it 
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Frysk, dan bliuwt der net folle oars oer as deryn berêste of mear âlden deryn behelje en mei 

harren help de striid oan te gean.  

 

Ad.c. De bern om it Frysk nei in oare (basis)skoalle stjoere, dogge âlden ek net gau. 

Benammen yn in doarp is de kâns grut as in ‘djipfries’ bestimpele te wurden en dat wol men 

ornaris ek wer net foar jins bern. Of men soe ferhúzje moatte en dan bliuwt de fraach oft it op 

in oar plak better wêze sil. Yn gruttere plakken wurdt navenant minder Frysk jûn. 

 

De romte foar it Frysk op in skoalle – en dat hat ek altyd sa west en is ek net feroare nei de 

ferplichting yn it basis- en fuortset ûnderwiis – is ôfhinklik fan de hâlding fan bestjoer en 

personiel foar in lykberjochtige plak foar it Frysk op harren skoalle oer. Somtiden kin dat foar 

spannings yn de learaarskeamer soargje as personielsleden it ûnderling net iens binne oer it 

plak fan it Frysk.  

 

  
Goed en foldwaande ûnderwiis yn de eigen skiednis is ek in rjocht dat noch lang net 

neikommen wurdt. 

 

Trijetalige basisskoallen en guon meartalige skoallen foar fuortset ûnderwiis litte gelokkich in 

positiver byld sjen. Wikseling yn de lieding kin lykwols ek wer foar in negative omslach 

soargje: fan in stimulearjend belied nei in oanpak dy’t it Frysk safolle mooglik ta de efterdoar 

útwurkje wol. Yn dy gefallen binne âlden machteleas, of hja moatte al yn it bestjoer sitte. En 

dan noch ... 

 

Op polityk mêd bestiet de mooglikheid om by ferkiezings te stimmen op in partij dy’t 

provinsjaal of lanlik syn bêst dwaan wol foar it Frysk yn it ûnderwiis. No binne de politike 

partijen yn de Steaten net daliks ree om fan it ûnderwiis yn it Frysk in ‘brekpunt’ te meitsjen 

sa is de ûnderfining. In (dis)kwalifikaasje as ‘taalpartij’ soe dan wolris minder kiezers lûke 

kinne ... De Fryske Beweging besiket kontakten te ûnderhâlden mei Fryske Keamerleden as in 

lobby-aktiviteit. Harry van der Molen (CDA) en Aukje de Vries (VVD) dogge op ’t heden 

(2020/2021) op dat mêd goed wurk, mar dat binne ek mar 2 fan de 150.  

 

Konklúzje: yndividuele âlden hawwe amper de mooglikheid om ynfloed op in Frysk-

freonliker skoalprogramma út te oefenjen. Konfliktsituaasjes mei âlden dy’t krekt gjin Frysk 
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wolle, hawwe yn de jierren ’80 mei de oarsaak west dat de twatalige basisskoallen ferdwûn 

binne. Yn Fryslân bestiet gjin tradysje om mei-inoar foar de eigen taal op te kommen. By de 

foarming fan de Nederlânske ienheidssteat stie ‘gelijkheid ’ (as: ienfoarmigens) sintraal en 

waard de eardere ‘gewestelijke vrijheid’ as ‘onvaderlandslievend’ beskôge en dat is eins noch 

sa. En oars hâlde de easken foar ‘taal’ (= ‘Nederlands’) it Frysk wol bûten de skoaldoar. 

 

Dy dominante ideology ûnder in mearderheid fan âlden soarget foar ‘gjin spul om it Frysk’ en 

dan feroaret der dus (ek) neat. It is oan de oare kant ek fierste maklik om te sizzen dat de 

Fryske befolking te ‘sleau’ is. In goed regear hat ek each en noed foar de rjochten fan in 

autochtoane taalminderheid, mar yn de praktyk wurde de skoallen iensidich ôfrekkene op de 

prestaasjes foar ‘Nederlandse’ taal.2  

  

4.2. De macht leit by it Ryk (Twadde Keamer)  

Yn ús sintralistysk oanstjoerd skoalsysteem leit it foech oer it ûnderwiis by it lanlik regear. 

De provinsje Fryslân hat gjin eigen foech op ûnderwiismêd en hat wetlik allinne in 

útfieringstaak foar it jaan fan ûntheffing fan ûnderwiis yn it Frysk en in rezjyfunksje by it 

fêststellen fan de kearndoelen Frysk. 

 

4.2.1. Wetlike regeling  

Op advys fan de stjoergroep desintralisaasje ‘Friese taal van Rijk naar provincie Fryslân’ 

(2010) is yn 2014 de wetlike posysje fan it ûnderwiis yn it Frysk op ’e nij regele yn de WPO 

(basisûnderwiis) en WVO (fuortset ûnderwiis). 

 

De regeling foar it Frysk is yn beide wetten eins gelyk:  

a. Ûnderwiis yn it Frysk as fak is ferplichte en ek as fiertaal (ynstruksjetaal) tastien. 

Deputearre Steaten (DS) kinne op fersyk fan it skoalbestjoer ûntheffing jaan en stelle dy 

neffens in beliedsregel (mei dêryn kritearia) fêst nei oerlis mei it Fryske ûnderwiisfjild.   

b. DS stelle yn in feroardering de kearndoelen Frysk fêst nei’t dêr earst oerlis mei it 

ûnderwiisfjild oer west hat. De minister fan O&W seit dêr gjin goed foar as net foldien wurdt 

oan de folgjende betingsten:   

- dat DS oantoane kinne dat der genôch draachflak yn it ûnderwiisfjild is; 

- dat de kearndoelen Frysk net mear ynspannings fan de skoallen freegje as dat foar it Frysk 

rjochtfeardige is. 

 
 

2 Klik op:  https://www.itnijs.frl/2020/10/undersyk-nei-fryske-lesfeardigens-gadingmakker-klokhuispriis/ en 

https://www.itnijs.frl/2020/11/undersyk-nei-twataligens-fryske-bern-wint-klokhuis-wittenskipspriis/  

https://www.itnijs.frl/2020/10/undersyk-nei-fryske-lesfeardigens-gadingmakker-klokhuispriis/
https://www.itnijs.frl/2020/11/undersyk-nei-twataligens-fryske-bern-wint-klokhuis-wittenskipspriis/
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De minister kin de kearndoelen Frysk net goedkarre as der gjin omtinken is foar: 

      - prate en ferstean kinne fan it Frysk,  

      - skriuwe en lêze kinne fan it Frysk,  

      - begryp fan de Fryske taal en kultuer, 

      - in positive hâlding foar it brûken fan it Frysk. 

 

4.2.2. De oerheid kin him de hannen yn ûnskuld waskje 

De wetjouwing foar it Frysk – lykas as dat hjirboppe koart werjûn is – hat in healslachtich 

karakter. Oan de iene kant ferplichtet it Ryk it (fak) Frysk yn it Frysk ûnderwiis, mar oan de 

oare kant jout de wet skoallen alle romte om harren net drok hoege te meitsjen oer dy 

ferplichting. Skoallen kinne sels bepale hoe grut oft dat ‘draachflak’ by harren is sûnder dêr 

‘echt’ ferantwurding oer ôflizze te moatten. Neffens it Rapport Taalplan Frysk  (2018) en it 

ynspeksjerapport út 2019 is dat draachflak net grut. Wêrom net? 

 

It is bekend dat skoallen wize op de neffens har ‘net-helbere’ kearndoelen Frysk. No is dat út 

soarte in slûchslim ferlechje, want kearndoelen hawwe in fûneminteel oare funksje (yn 

haadstik 5 mear oer de funksje fan kearndoelen). It hat mear eigenskip dat sok ferset te krijen 

hat mei de druk op de skoallen om foldwaan te moatten oan de lanlike kwaliteitseasken. It 

Frysk is in ekstra fak en by de beoardieling fan de resultaten fan it ûnderwiis wurde dy foar it 

Frysk nét neigien. Learkrêften hoege boppedat it Frysk net te behearskjen en dan is de kar net 

dreech: it hoecht net ‘echt’ en it ‘kin’ ommers ek net. Mei in Frysktalich filmke of in 

projektwike fuort foar de grutte fakânsje foldocht de skoalle dochs ek wol oan dy 

ferplichting? In grut komplemint dus foar skoallen en yndividuele learkrêften dy’t wól 

besykje om der wat goeds fan te meitsjen.  

 

 

 

 
 

                                                It is yndied mei sizzen net te dwaan … 

. 

It is mei de wetjouwing fan it Frysk as mei in Januskop: oan de iene kant ferplichtet it Ryk ta 

ûnderwiis yn de twadde lânstaal, oan de oare kant krije de skoallen it foech om séls te 

beoardieljen yn hoefier’t de ferplichting sinfol is of net. Mocht it mei it Frysk yn it ûnderwiis 
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net goed komme, dan treft De Haach dus gjin ‘skuld’. Sa wurdt de publike opiny 

manipulearre en de lju de eagen tichtsmard: de ‘professionals’ sille it ommers wol it bêste 

witte! 

 

4.2.3. Wie der dan gjin demokratysk protest tsjin de wetjouwing fan 2014? 

Yn de tarieding fan de wetjouwing 2014 hawwe sawol de Raad van State as it Konsultatyf 

Orgaan foar de Fryske taal (KO) protestearre tsjin dy net-freonlike wetjouwing foar it Frysk. 

1. De Raad van State hie beswier tsjin in konklúzje út it ynspeksjerapport fan 2010 dat der te 

min maatskiplik draachflak foar it fak Frysk wêze soe. De Raad konstatearre dat dêr by de 

befolking hielendal gjin ûndersyk nei dien wie. Út in earder ynspeksjeferslach (2006) wie al 

in ferskil yn beoardieling fan âlden en direksjes oer it Frysk op skoalle nei foaren kommen: 

‘De directies onderschatten opnieuw het belang dat ouders aan Fries hechten: één op de drie 

directies meent dat ouders Fries niet zo belangrijk vinden terwijl slechts 18 procent van de 

ouders dit vindt’ (s. 47).  

 

It is ek om dy reden dus ûndemokratysk om ‘draachflak ‘foar it Frysk yn it ûnderwiis oan de 

persoanlike opfetting(s) fan in direkteur of skoallieder oer te litten. Sa’n konstruksje jildt 

boppedat foar gjin inkeld oar fak en sa kin der sprake wêze fan in wetlik legitimearre 

efterstelling fan it Frysk troch de beropsgroep. Dat rekket de ‘rjochtssteat’ yn it hert! 

 

2. Prinsipiëler wie de opstelling fan it niisneamde Konsultatyf Orgaan yn 2010. Dat hie alles 

te krijen mei de trias politika, dus mei it skieden fan de trije machten. 

 

De Twadde Keamer is de wetjaande macht. 

De skieding fan de ‘trije machten’ 

- ‘Het parlement (de Eerste en Tweede Kamer, 

oftewel de volksvertegenwoordiging) is de 

wetgevende macht. 

- De regering (ministers, minister-president en de 

koning) is de uitvoerende macht. 

- De rechtbank (rechters, het Openbaar Ministerie) 

is de rechterlijke macht.’ 

 

It Konsultatyf Orgaan Fryske Taal (KO; opheft yn 2010) 

advisearre de oerheid om yn it ramt fan de desintralisaasje gjin 

ferplichting op te nimmen ta oerlis mei útfierende 

organisaasjes, omdat soks net past by de skieding fan 

wetjaande en útfierende organisaasjes. It KO ornearre dat de 

troch de provinsje Fryslân útstelde kearndoelen Frysk op 

útfierberens beoardiele wurde moasten ynstee fan op 

draachflak. Oars sein: de wetjouwer bepaalt it wat en de 

skoalle bepaalt it hoe. Sa heart it ek neffens de trijemachtelear.  

It KO wie yn syn rapportaazje oangeande draachflak by 

ûnderwiis yn it Frysk dan ek fan betinken dat, mei it each op it 

troch Nederlân ratifisearre Europeesk Hânfêst (oer it Frysk) en 

it Kaderverdrag nationale minderheden (oer de Friezen), ‘de 

bevolking van Fryslân recht heeft op onderwijs in het Fries en 

dat hen dit recht niet kan worden ontnomen door een gebrek 

aan draagvlak bij uitvoerende onderwijsorganisaties, 

overheidsinstellingen of organen’ (s. 1). Dúdlike taal dus en as 

https://wikikids.nl/Openbaar_Ministerie
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dêr neat mei dien wurdt – en dat is oant no ta it gefal – dan is dat in kwestje fan negative 

diskriminaasje. 

 

4.2.4. Is it Frysk dan gjin taal fan ‘nationaal belang’? 

De provinsje Fryslân is net (ein)ferantwurdlik foar it Frysk yn it ûnderwiis wurden sa as earst 

wol de hjitting wie. It ministearje fan O&W (ûnderwiis) en de PO-Raad (sektororganisaasje 

foar de belangen fan skoalbestjoeren) binne dêr gjin foarstanner fan. Neffens de 

fertsjintwurdiger fan it ministearje yn de kommisje-Hoekstra (2010) soe desintralisaasje fan it 

Frysk yn it ûnderwiis nei de provinsje Fryslân yn striid wêze mei kêst 23 fan de Grûnwet (de 

frijheid fan ûnderwiis) en de belangen fan it nasjonaal ûnderwiisbelied. Ien fan dy belangen 

wie dat it ‘Nederlands onvoldoende gewaarborgd’ wêze soe (s. 9). In sankje dat wy al fan 

1816 ôf hearre. En dat sangeret noch altiten troch. Sa wie ûnderwiisminister Arie Slob 

okkerjiers noch fan betinken dat, mei it each op it leararetekoart, Fryslân no mar ris net oer it 

Frysk op skoalle begjinne moast! Sa wurdt der altiten mar wer in stôk fûn om de hûn mei te 

slaan! 

 

Neffens it kabinet is dy draachflakkonstruksje nedich as beskerming tsjin mooglik al te 

ambisjeuze Fryske plannen. Mar dat betsjut dan tagelyk dat op sa’n 50% fan de skoallen gjin 

lêsûnderwiis yn it Frysk jûn wurdt, wylst dat neffens de wetjouwing fan 2014 wól ferplichte  

is en it kearndoel lêze kinne yn it Frysk noch altiten jildt.  

 

De konklúzje kin net oars wêze dat it Ryk it Frysk wol ‘moai’ fynt, mar net sa wichtich dat de 

bern – Frysktalich en net-Frysktalich – it ek echt goed hoege te learen lykas by ‘Nederlands’. 

Nederlân hat de Friezen offisjeel erkend as ‘nationale minderheid’ (2004), mar dan blykber 

wol mei de klam op minderheid en perfoarst net as in groep fan nasjonaal belang. Soks soe 

mar ‘nasjonalistysk’ (!) wêze 

en yn konflikt stean mei ‘de 

nationale eenheid’. En dat is 

dan wer in dúdlike foarm fan 

‘steatsnasjonalistysk’ (!) 

tinken: de steat hat yn wêzen 

mar ien taal en ien kultuer.  

 

Yn 1987 is feestlik betocht 

dat sûnt 1937 it Frysk 

fakultatyf  ûnder skoaltiid by 

‘Nederlandse taal en lezen’ 

oan de oarder komme koe. 

Foar de bern op de basis-

skoalle is de teaterproduksje 

‘Sipelsop en sûkelade’ oer it 

fuotljocht brocht. Yn 

datselde ramt is de musikal 

‘Joazef Master Dreamer’ 

útfierd troch studinten en 

dosinten fan de Snitser pabû 

‘De Him’. 
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5. It ûnderwiisbelied fan de provinsje Fryslân 

Wie yn 2009 mei de ynstallaasje fan de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar 

de provincie Fryslân (kommisje-Hoekstra) noch it betinken dat de Fryske mienskip tenei sels 

oer it ûnderwiis yn it Frysk beslisse koe, dan is dat letter net útkommen. It Ryk hâldt de 

(ein)ferantwurdlikheid en de provinsje kriget allinne twa útfieringstaken: it jaan fan 

ûntheffingen en de rezjy foar it fêststellen fan nije kearndoelen Frysk. Benammen de 

ynterpretaasje fan dy kearndoelen hat fan begjin ôf oan ûndúdlik west, wylst dat by oare 

fakken net oan de oarder wie. 

 

5.1. Wat hâlde kearndoelen – ek dy foar it Frysk – wol en net yn? 

Dy fraach hat yn Fryslân foar it fak Frysk ta grutte betizing laat. Sûnt 1993 binne foar alle 

fakken kearndoelen formulearre om de kwaliteit fan it ûnderwiis te ferbetterjen. De ferplichte 

kearndoelen binne bedoeld as in mienskiplik minimumoanbod yn de skoalprogramma’s. Foar 

it Frysk dus likegoed. 

 

 
 

Foar gjin inkeld oar fak jouwe de formulearringen fan de kearndoelen swierrichheden. As 

guon learlingen de kearndoelen foar it Hollânsk net ‘helje’ kinne (bern fan flechtlingen 

bygelyks), dan wurde der gjin kearndoelen skrast, mar wurdt besocht om dy bern yn ’e groep 

didaktysk sa ferantwurde mooglik les te jaan. 
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Yn it Fryske basisûnderwiis is der lykwols wól in diskusje ûntstien oer de ynterpretaasje fan 

de kearndoelen Frysk. Is de skoalle ferplichte om dy yn it programma út te wurkjen en op te 

nimmen? Of moatte alle bern dy doelen ek helle (berikt) hawwe yn groep 8?  

 

De bedoeling is it earste. De bern folgje it skoalprogramma en der wurdt rekken holden mei 

harren begjinsituaasje en kapasiteiten. 

 

5.2. De spegeling oan dy foar it Hollânsk wurdt loslitten 

By de ynfiering fan kearndoelen yn it ûnderwiis yn 1993 binne dy foar it Frysk noch identyk 

oan dy foar it Hollânsk. As om 2003 hinne de kearndoelen foar it basisûnderwiis op ’en nij 

besjoen wurde, giet de provinsje ûnder druk fan guon basisskoallen yn de gruttere plakken 

(Ljouwert bgl.) akkoart mei it ferleegjen fan it nivo fan de kearndoelen Frysk (2006). De 

provinsje gie derfan út dat mei de net langer oan it Hollânsk spegele kearndoelen Frysk (no 

ienfâldiger en beheinder formulearre foar sawol mûnling as skriftlik ûnderwiis) de skoallen 

better motivearre wêze soene. Hoewol’t neffens it ynspeksjerapport út 2010 op guon skoallen 

entûsjast mei it Frysk wurke waard, is de algemiene konklúzje dat wat de motivaasje fan 

skoallen oanbelanget der noch hieltiten in grut ferskil is tusken ‘wens en werkelijkheid’. 

 

De net langer oan it Hollânsk spegele kearndoelen Frysk hawwe boppedat as grut beswier dat    

it Frysk yn eigen taalgebiet dan net langer as in lykweardige en lykberjochtige taal sjoen 

wurdt. In ferkearde ynterpretaasje fan de kearndoelen Frysk dat alle learlingen dy ek berikke 

moasten, hat de status fan it Frysk as in te ûnderwizen taal ûnderstek dien en it (ferplichte) 

ûnderwiis dêryn mei opkeard.  

 

5.3. Parsjele ûntheffing in tydlike of in definitive 

oplossing? 

Yn it ramt fan de wetjouwing fan 2014 is de 

provinsje teset gien mei it ûntheffingsbelied foar de 

yn 2006 yn nivo ferlege kearndoelen Frysk. Nij is 

dat skoallen neist folsleine tenei ek parsjele 

ûntheffing krije kinne. Parsjeel om skoallen te 

stimulearjen de as tydlik bedoelde frijstelling te 

brûken om harren ûnderwiis yn de rin fan de tiid 

neffens alle kearndoelen yn te rjochtsjen 

(einsituaasje).  

 

Yn in Beleidsregel (2015) wurde de kritearia foar 

ûntheffing fêstlein nei in advys fan relevante 

organisaasjes en nei it ferplichte oerlis mei it 

ûnderwiisfjild. De Coördinatie en Advies Groep 

Primair Onderwijs pleitet derfoar om de talige 

gearstalling fan de skoalbefolking en fan de 

skoalomjouwing as wichtichste kritearium foar 

parsjele ûntheffing te nimmen, mar dêr allinne ‘in 

uitzonderlijke gevallen’ (!) gebrûk fan te meitsjen 

      (s. 11).  
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Op dat punt (‘útsûnderlike gefallen’) giet it folslein mis, want yn dy Beleidsregel wurdt dêr 

sûnder neiere taljochting gjin rekken mei holden. Útsein profyl A (gjin ûntheffing) kin in 

basisskoalle ien taalprofyl út de oare fiif profilen (B oant en mei F) kieze mei hieltyd in 

kearndoel minder. Profyl G betsjut folsleine ûntheffing.  

 

Yn it fuortset ûnderwiis binne der minder karmooglikheden foar ûntheffing. Neffens de 

taljochting yn de Beleidsregel koe it ûnderwiisfjild it ‘op hoofdlijnen’ goed lykfine mei de 

útstelde plannen (s. 10). 

 

It ynventarisearjend Rapport Taalplan Frysk (2018) – troch de provinsje brûkt as in 0-mjitting 

– jout gjin hoopfol byld fan it effekt fan it nije ûntheffingsbelied. De ûndersikers komme ta de 

einkonklúzje dat der oer it generaal sprake is fan ‘frijbliuwendheid’. Wetlik mooglik makke 

mei troch de saneamde draachflakkonstruksje. Hja konstatearje dat te min ynset wurdt op 

learlingresultaten en stelle de fraach oft yn in meartalige wrâld beheining ta allinne in positive 

hâlding foar it Frysk (profyl F) mooglik en foldwaande is. De ynspanningen soene neffens de 

ûndersikers rjochte wêze moatte op it ‘safier mooglik komme’ kinnen mei de kearndoelen (s. 

236).  

 

It is opfallend dat it yn 2019 ferskynde ynspeksjerapport Sizzen is neat, mar dwaan is in ding 

sa negatyf is oer it provinsjale ûntheffingsbelied. De ynspeksje – tradisjoneel ek net daliks 

foarstanner fan ûnderwiis yn it Frysk – skriuwt: ‘Het effect van het toekennen van de 
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taalprofielen is echter vaak dat scholen juist niet ambitieus worden en de bestaande situatie 

willen handhaven’ Genôch reden om it ûntheffingsbelied te ‘heroverwegen’ (s. 8).  

 

In protte skoallen geane der dus eins fan út dat it keazen profyl gjin tydlike mar in definitive 

ûntheffing fan it wurkjen oan in tal kearndoelen betsjut. Benammen foar it (lês)ûnderwiis op 

de basisskoallen is dat slim, omdat krekt de taalprofilen sûnder skriuwen (B) en lêzen (C) as 

earsten keazen wurde kinne yn it ûntheffingstrajekt. Mar sa’n 50% fan de basisskoallen hat in 

profyl mei lêsûnderwiis yn it ûnderwiisprogramma. Net bêst dus ... 

 

Boppedat hat de ynspeksje der ek noch wer ris op wiisd dat kearndoelen ‘streefdoelen’ binne 

en gjin ‘beheersingsdoelen’ en dat mei alle bern op alle skoallen oan deselde kearndoelen 

wurke wurde kin. De fêststelde Beleidsregel 2015 – wierskynlik om guon tsjinakseljende 

direksjes te freon te hâlden – wie yn dizze foarm eins net nedich en wurket earslings. 

 

 
 

Hoewol't it Frysk net ferplichte is yn it middelber beropsûnderwiis (mbû) wurdt it ferlet wol 

field yn it wurkfjild. Dat soe dus mei gauwens ek rjochtset wurde moatte, want it Nederlânsk 

en Ingelsk binne ek ferplichte fakken. Dy efterstelde situaasje is likegoed (wer) in gefal fan 

negative diskriminaasje fan it Frysk. Itselde moat sein wurde fan it noch altiten fakultative 

plak fan it Frysk yn it spesjaal ûnderwiis (Wet op de ekspertisesintra: WEC). Dat is boppedat 

folslein yn striid mei kêst 8 (ûnderwiis) fan it Europeesk Hânfêst. Al jierren wurdt troch de 

FFU oanstien op wetsferoaring. 

Yn de aktuele Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2019-2023 (tusken Ryk en provinsje) 

is opnommen dat fan 2030 ôf fan skoallen ferwachte (!) wurdt dat se gjin ûntheffing foar it 

Frysk mear nedich hawwe ‘om de fêststelde kearndoelen te realisearjen’ (s. 13/14). Net sa 
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dúdlik is oft dat realisearjen slacht op it skoalprogramma Frysk of op prestaasje-easken, 

d.w.s. op it ‘heljen/berikken’ fan doelen troch alle bern/learlingen. It is fan belang om de 

kommende jierren de (nije) kearndoelen Frysk as easken foar it skoalprogramma te sjen. 

5.4. Hoe komt it mei de nije kearndoelen Frysk? 

In tal jierren tebek hat in lanlike kommisje de opdracht krige om de kearndoelen wer by de 

tiid te bringen. De provinsje hat fanwegen syn rezjyfunksje foar it fêststellen fan de 

kearndoelen Frysk in groep saakkundigen en minsken út it Fryske ûnderwiisfjild de opdracht 

jûn om dêrmei oan it wurk te gean (de saneamde ‘wurkgroep Oosterloo’). Ein 2019 wie de 

lanlike kommisje al klear, mar de Fryske wurkgroep noch net. Yn de kontakten mei provinsje 

en wurkgroep hawwe wy as FFU mûnling en skriftlik omtinken frege foar it ‘misferstân’ om 

kearndoelen Frysk as ‘prestaasjedoelen’ foar alle learlingen te beskôgjen. Ferskil yn 

feardigens yn it Frysk by de learlingen kin net oplost wurde mei differinsjaasje (taalprofilen) 

op skoalnivo, omdat soks laat ta in iensidich en unifoarm programma op in te leech nivo. En 

dat betsjut in grutte kultuerpedagogyske misslach. It is de ‘wurkgroep Oosterloo’ lykwols net 

slagge om mei in útstel te kommen. Yn maart 2020 hat de provinsje sadwaande de opdracht 

oan de wurkgroep net ferlinge en it Cedin (de skoalbegelieding) frege om foar 1 oktober 2020 

mei boustiennen te kommen foar nije kearndoelen Frysk (kurrikulum.frl).  

 

Yn it útbrochte Cedin-rapport fan wol hast in 100 siden oer Frysk en meartalich ûnderwiis is 

ien stelling fan it aldergrutste belang om it ûnderwiis yn it Frysk út de nederklits te heljen: 

‘De skriuwgroep fan faze 1 en de fjildgroep fan faze 2 hawwe lykwols beide eksplisyt 

oanjûn dat differinsjaasje in taak fan de learkrêft is en net yn de kearndoelen hoecht’ 

(Taljochting, s. 40). 

 

Sa’n útgongspunt makket it gearstallen fan kearndoelen Frysk al in stik ienfâldiger en 

skoallen hoege der no ek net oer yn noed te sitten dat se fan guon learlingen it ûnmooglike 

freegje. Of, om it mei de ûnderwiisynspeksje te sizzen: ‘In de (verwachte) beheersing van de 

onderdelen van het vak kan dan afhankelijk van de leerlingpopulatie gedifferentieerd worden. 

Zo gebeurt dat ook bij andere vakken’ (Ynspeksjerapport 2019, s. 8). 

 

It feit dat der no al fjouwer jier wurke wurdt om te kommen ta fernijde kearndoelen Frysk  

jout ek oan dat de (ferplichte) posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis noch altiten net 

‘fanselssprekkend’ is. It wachtsjen is no op it definityf fêststellen fan fernijde kearndoelen 

Frysk.  

 

5.5. It provinsjaal ûnderwiisbelied hifke 

De provinsje is de skoallen by it neikommen fan de ferplichting om it Frysk te ûnderwizen 

fierhinne yn ’e mjitte kommen troch: 

1. it yn nivo ferleegjen fan de (earder) lykweardige kearndoelen Frysk yn it 

basisûnderwiis, en dêrmei in legere status ta te kennen oan it Frysk as in te ûnderwizen 

(kultuer)taal yn Fryslân (2006); 

2. yn it ûntheffingsbelied de skoallen neffens eigen ynsjoch kieze te litten út in tal 

taalprofilen, elts mei mear of minder fan de earder al yn nivo ferlege kearndoelen 

Frysk. De taalprofilen mei it learen fan it skriuwen en lêzen komme as earsten foar 

frijstelling yn ’e beneaming (2015)! 

De yn nivo ferlege kearndoelen foar it Frysk (2006) en it ûntheffingsbelied sûnt 2015 hawwe 

lang net foar alle learlingen laat ta in ferbettering. Foar de Frysktaligen op in grut tal skoallen 

noch it minste, omdat by de kar fan de profilen benammen rekken holden waard en wurdt mei 

de net-Frysktalige learlingen. En dat hast 40 jier nei de ferplichting yn it basisûnderwiis! 
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Dêrfoaroer wie en is alle Ryksbelied iensidich rjochte op it befoarderjen fan it ûnderwiis yn it 

Hollânsk. Hast alle dagen yn dizze koroanjetiid (2020/2021) is op telefyzje te hearen hoe slim 

oft de ûnderwiisefterstân by taal (Hollânsk) en rekkenjen wol net is. Oer de efterstân yn it 

Frysk, de twadde rykstaal, haw ik de Onderwijsraad, de ûnderwiisminister of de Fryske 

deputearre noch net heard.  

 

Op in grut tal skoallen wurdt it needsaaklike ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net echt 

serieus nommen en dat hat op ’en doer tige negative gefolgen foar de behearsking en ek it 

brûken fan it Frysk. As stim fan de Fryske mienskip soe de provinsje Fryslân der dan ek alles 

oan dwaan moatte om dy negative spiraal tsjin te gean en effektyf om te bûgen. 

 

 

 
Tekst struibrief fan aksjegroep ‘Sis Tsiis’ 
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6. Oer Frysk ûnderwiisbelied en etnysk profilearjen  

Yn de foargeande haadstikken is it ûnderwiisbelied fan it Ryk en de provinsje Fryslân tsjin it 

ljocht holden mei as útkomst dat it mei it Frysk yn it ûnderwiis noch lang gjin sprekken lije 

kin. Yn dit haadstik set ik alle relevante saken op in rychje en jou ik in oanset ta ferbettering. 

 

6.1. Demokrasy en diskriminaasje  

Kêst 1 fan de Nederlânske Grûnwet giet derfan út dat de ynwenners yn ‘gelijke gevallen 

gelijk behandeld worden’. By grûnrjochten is diskriminaasje fan bygelyks godstsjinst en ras 

net tastien. No komt yn datselde  rychje ‘taal’ as grûnrjocht nét foar, lykas dat wól it gefal is 

yn de ferklearring fan de Feriene Naasjes oer de minskerjochten út 1948. It hawwen fan in 

autochtoane (memme)taal heart dêr dus ek by en falt yn kêst 1 ûnder ‘op welke grond dan 

ook’. Erkend wurdt dat jins taal jins kulturele identiteit mei foarmet en dêr neffens behannele 

wurde moat. 

 

Almeast hat de Frysktalige mienskip gjin beswier tsjin it learen fan de ‘Nederlandse’ taal, mar 

wol dat de eigen taal yn it ûnderwiis útsletten wurdt of mar marzjinaal oan bod komt. Dat jildt 

net allinne foar Frysktalige, mar ek foar net-Frysktalige bern yn Fryslân. As it lêzen learen yn 

groep 3 yn it Hollânsk plakfynt, dan heart fan groep 4 ôf it Frysk likegoed syn gerak te krijen. 

De eftergrûn fan dy (negatyf) diskriminearjende situaasje is dat by de oprjochting fan de 

‘Staat der Nederlanden’ (1815) útdruklik op ien taal oanstjoerd waard. Dy iene taal waard 

nedich achte foar mear ‘ienheid’ en waard ek wol as ‘Algemeen Beschaafd’ oantsjut. In 

destiids ‘wittenskiplik’ (!) argumint wie dat bern ûntwikkelingspsychologysk mar ien taal 

goed leare koenen (oars joech it betizing) en dat moast dan wol dy iene steatstaal wêze. Mei it 

sechje ‘mei it Frysk komme jo net sa fier’ waard de Frysktalige mienskip ynwreaun dat it 

brûken fan en ûnderwiis yn harren taal út goederbêstens ôfret wurde moast. 

 

Yn de twadde helte fan de 20ste iuw hat ynternasjonaal wittenskiplik ûndersyk oantoand dat 

bern hiel goed mear talen leare kinne en dat krekt de memmetaal as basis dêrby hiel wichtich 

is. Mar de ‘Hollânske tradysje’ wie en is sa sterk wurden dat yn Fryslân de ferplichting ta 

ûnderwiis yn in frjemde taal, it Ingelsk, earder in ‘normaal’ plak krige hat as it eigen Frysk. 

Troch (ym)migraasje fan oarstaligen, it sluten fan lytse (basis)skoallen mei relatyf it measte 

omtinken foar it Frysk en troch de bern op hieltyd jongere leeftyd al te konfrontearjen mei it 

Hollânsk kriget de Fryske taalûntwikkeling folle minder kâns. In folweardich plak foar it 

Frysk yn it ûnderwiis soe dy skealike situaasje kompensearje kinne. 

   

In ferliking mei de taslachaffêre ‘Ongekend Onrecht’ (2020) leit foar de hân. De grûnrjochten 

fan de Fryske taalmienskip wurde net of amper beskerme mei in saneamd ‘demokratysk’ 

mearderheidsbeslút fan almeast Hollânsktalige politisy. Benammen de wetlike ‘draachflak’-

konstruksje út 2014 makket etnysk-profilearjen ‘legaal’. In berop op de Twadde Keamer hat 

gjin effekt, omdat de Keamer de regels sels fêststeld hat. De Raad van State soe sokke 

tekoartsjittende wetjouwing foar it Frysk oan kêst 1 fan de Grûnwet toetse moatte, mar hat dat 

net dien. 

 

It taalsosjologysk rapport ‘Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje’ (Fryske Akademy, 2017)  

komt ta de konklúzje ‘dat de behearsking en it brûken fan it Frysk yn Fryslân op tal fan 

mêden sûnt 1967 tebekrint’ (s. 25). In tige nuodlike ûntjouwing nettsjinsteande it ferplichte 

ûnderwiis yn it Frysk. It moat dus gâns better mei it ûnderwiis yn it Frysk en ús taal moat in 

folweardich plak krije yn oare maatskiplike domeinen (sjoch ek ús ‘Oanfalsplan’ út 2008 op 

www.ffu-frl.eu).   

  

http://www.ffu-frl.eu/
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6.2. De aktuele regeljouwing foar it Frysk en it Nederlânsk: in ferliking 

It Ryk is (ein)ferantwurdlik foar it Frysk yn it ûnderwiis. It Nederlânsk is al sûnt de Frânske 

tiid ferplichte en foar it Frysk jildt dat pas sûnt 1980 (basisûnderwiis) en 1993 (ûnderbou 

fuortset ûnderwiis).  

 

Tabel: oersjoch relevante regeljouwing Frysk yn (a) it basis-en (b) fuortset ûnderwiis  
 ‘Nederlandse’ taal Fryske taal 

1. status a. fak en fiertaal ferplichte 

b. fak en fiertaal ferplichte 

a. fak ferplichte, fiertaal fakultatyf  

b. fak ferplichte yn ûnderbou, fiertaal 

fakultatyf neffens taalgedrachskoade 

2. kearn-

doelen 

a. 12 kearndoelen (2006) 

b. it skoalsoarte ferskillend 

a. 6 kearndoelen (2006) 

b. 6 kearndoelen mei de nrs. 4-6 

differinsjearre neffens Frysk- en net-

Frysktalige learlingen (2006)  

3. tafersjoch a. fuortgong ûntwikkeling en 

learresultaten jiers (Eindtoets 

Basisonderwijs, groep. 8) 

b. ferplichte eksamen ‘Nederlands’  

a. gjin wetlik tafersjoch op 

ûntwikkeling en resultaten  

b. gjin wetlik tafersjoch op 

ûntwikkeling en resultaten yn 

ûnderbou; fakultatyf eksamen Frysk 

4. funksje-

eask Frysk 

foar 

learkrêften 

a. behearsking ‘Nederlands’ as in 

fereaske ûnderwiisbetingst 

b. behearsking ‘Nederlands’ in 

ûnderwiisbetingst 

a. behearsking Frysk nét fereaske; 

ôfhinklik fan bestjoer, 34% fan de 

learkrêften hat it foech Frysk 

b. Rapport Taalplan Frysk: positive 

gearhing tusken skoallingseftergrûn 

dosinten en it taalprofyl 

5. differin-

sjaasje  

a. op groepsnivo 

b. yn de skoalsoarten op groepsnivo 

a. op skoalnivo 

b. op skoalnivo en de karmooglikheid 

foar eksamen Frysk 

6. yntegraal 

meartalich 

lesmateriaal 

a. alle materiaal yn it ‘Nederlands’ 

beskikber 

b. idem 

a. materiaal foar it Frysk as fak; amper 

yntegraal meartalich lesmateriaal mei it 

Fryk as fier- en ynstruksjetaal 

b. idem 

 

De ferskillen yn it oersjoch binne grut en it hoecht jin dan ek gjin nij te dwaan dat yn sa’n 

situaasje it Frysk it tige dreech hat.  

 

Nei de ferplichting waard der gjin dúdlik ymplemintaasjetrajekt fêststeld mei in bypassende 

regeljouwing foar tafersjoch en it Frysk as funksje-eask foar learkrêften. De skoallen koenen 

help fan de begeliedingstsjinst krije en foar basisskoallelearkrêften waard in net-ferplichte 

applikaasjekursus oanbean. Yn it belied is de klam kommen te lizzen op it jaan fan mear tiid 

– no al 40 jier (!) yn it basisûnderwiis – en op maatregels foar ûntheffing fan ûnderwiis yn it 

Frysk. Spitigernôch is it dêrmei net slagge om kwalitatyf goed Frysk ûnderwiis op alle 

skoallen te realisearjen. De ûndersikers yn it Rapport Taalplan Frysk (2018) konstatearje 

gauris ‘frijbliuwendheid’ en de ûnderwiisynspeksje advisearret de provinsje om it 

ûntheffingsbelied op ’en nij te besjen.  

 

6.3. Op in Frysk-freonliker en effektiver Frysk ûnderwiisbelied ta: in taljochting  

Ad 1: status 

It ‘algemien belang’ fan it ûnderwiis yn it Frysk stiet mei it (tydlik) ûntheffingsbelied (it kieze 

kinnen út taalprofilen mei gjin of minder kearndoelen) noch altiten swier ûnder druk. Yn de 

jierren ’80 waard yn Provinsjale Steaten noch it rapport Fan Geunst nei Rjocht (oangeande it 

offisjeel en bestjoerlik ferkear) oannommen mei as ien fan de útgongspunten de 
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lykweardigens en lykberjochtiging fan de beide talen yn Fryslân (s. 11). Ûnder ynfloed  fan de 

taal(oer)macht fan it Hollânsk hat it Frysk lykwols gjin lykberjochtige posysje krigen en ek de 

juridyske status fan minderheidstaal (Europeesk Hânfêst, 1998) hat amper ferbettering brocht 

op dat stik. 

 

It Frysk as twadde rykstaal is wetlik in ferplichte doeltaal: foar alle learlingen yn ús provinsje 

ûnderwiis yn it Frysk. Yn it hjoeddeistige konsept fan ‘meartaligens’ driget it Frysk op 

skoallen mei bûtenlânske bern in posysje as helptaal te krijen lykas bygelyks it Poalsk en it 

Marokkaansk. Der is yn ’e lessen sadwaande wol wurdearring foar de thústaal fan dy bern, 

mar dy is gjin objekt fan ûnderwiis foar alle bern.  

 

Hoewol’t it belang fan de memmetaalûntjouwing dêrmei oanjûn is, wurdt mei in helptaal-

konstruksje it doel fan it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk foar alle learlingen (dus ek de net-

Frysktaligen) net of amper realisearre (Fryslân DOK, Omrop Fryslân, 31-01-2021). Net 

allinne foar de Frysktalige, mar ek foar de oarstalige learlingen is passend ûnderwiis yn it 

Frysk nedich om aktyf partisipearje te kinnen yn de Fryske mienskip. In status as 

helptaal kin it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk yn it slimste gefal beheine ta sa no en dan ek 

wat yn it Frysk sizze meie.  

 

Ad 2: kearndoelen .  

Kearndoelen hawwe gjin funksje as prestaasjedoelen, mar binne easken foar it 

skoalprogramma (learplan). De skoalle hat as taak om op basis dêrfan foar alle bern optimaal 

ûnderwiis yn it Frysk te jaan en rekken te hâlden mei harren learkapasiteiten. De Frysk- en ek 

net-Frysktalige learlingen hearre de kâns te hawwen om ek de skriuw- en lêsfeardigens ûnder 

de knibbel te krijen as hja dat oankinne. Mei rjocht en reden hat de Cedin-wurkgroep de 

ferantwurdlike oerheid dan ek advisearre gjin differinsjearre kearndoelen te formulearjen 

en de learkrêft him/har rêde te litten mei de feardichheidsferskillen by learlingen lykas by 

oare fakken.  

 

Ad 3: tafersjoch 

Yn de Bestjoersôfspraak 2019-2023 sprekke Ryk en provinsje de ferwachting út dat skoallen 

yn 2030 gjin ûntheffing foar it Frysk mear nedich hawwe. Mar mei allinne it jaan fan mear 

tiid (!) yn kombinaasje mei ekstra begelieding – al hoe wichtich ek – en om de pear jier in 

momintopname útfierd troch de ûndersikers fan it Taalplan Frysk en de ynspeksje bliuwt de 

kâns hiel lyts dat soks slagje sil.  

 

Lykas by oare fakken yn it basisûnderwiis heart ek foar it Frysk in begjin makke te wurden 

mei it jierliks tafersjoch op de fuortgong yn ûntwikkeling en de learresultaten. Foar it  

neigean fan de fuortgong yn de ûntwikkeling is it saneamde Grip-materiaal (in evaluaasje-

systeem) beskikber. Wat de learresultaten oanbelanget is op termyn in foar Fryslân oanpaste 

Eintoets Basisûnderwiis nedich mei in folweardich plak foar it Frysk. Yn it earstoan kinne de 

skoallen dêrmei oantoane wat de bern opstutsen hawwe yn it ramt fan de takende taalprofilen.  

 

Yn it fuortset ûnderwiis heart it fakultatyf eksamen Frysk tenei in ferplichte eineksamen foar 

alle learlingen te wêzen. De beheining fan it ferplichte Frysk ta allinne de ûnderbou fan it 

fuortset ûnderwiis sil dan ek foar de boppebou jilde moatte.  

 

Yn oktober 2020 frege de provinsje Fryslân advysorgaan Dingtiid om in advys oer it 

funksjonearjen fan de ûnderwiisynspeksje mei it each op (better) tafersjoch op it ûnderwiis yn 

it Frysk. Dat orgaan riedt de provinsje oan om it foech fan de ûnderwiisynspeksje foar it fak 
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Frysk by it Ryk te litten en net oer te dragen nei de provinsje. De besteande rolferdieling 

wurdt as goed beoardiele en de provinsje soe him it bêste beheine kinne ta in rezjy-funksje as 

‘taalskipper’. 

 

It is lykwols tige de fraach oft soks in definitive oplossing is en oft it net (folle) better kin en 

moat. Yn de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en kultuer 2019-2023 wurdt de rol fan de 

ûnderwiisynspeksje beheind ta de ‘reguliere’ fjouwerjierlikse ûndersiken, mar oer in jierlikse 

prestaasje-analyze is neat fêstlein. De ynspeksje giet sadwaande allinne nei hoe’t it 

skoalbestjoer séls tafersjoch hâldt op de kwaliteit fan it learstofoanbod Frysk en dat 

befoarderet. Yn it gefal dat der tekoartkommings binne, kin de ynspeksje dan in 

ferbetteropdracht jaan. 

 Fierders stiet oant 2030 twaris in tematysk ynspeksje-ûndersyk op it programma bedoeld foar 

beliedsfoarming. 

  

De praktyk hat ús leard dat de ynspeksje him (tige) weromhâldend opstelt as it om de twadde 

rykstaal giet. De ynspeksje docht ferslach fan hoe’t skoallen mei it Frysk omgeane, mar giet 

net nei wat de learlingen no ‘echt’ leard hawwe lykas by it Hollânsk. Dat bringt âld-lektor 

Frysk en Meartaligens dr. Alex Riemersma yn in opiny-artikel (LC, 19-02-2021, s. 19) nei 

oanlieding fan dat Dingtiid-advys ta de útspraak dat de mienskiplike ferantwurdlikens fan 

oerheden as Ryk en provinsje allinne mar ‘beneamd wurdt yn termen fan oerlis en stimulâns’. 

It belied wurdt dan beheind ta ‘ferlieding’ en út soarte is dat net foldwaande.  

 

Mar ek as de ynspeksje fan it Frysk in rykstaak bliuwt, binne likegoed maatregels nedich om 

op grûn fan dy mienskiplike ferantwurdlikheid de provinsje te beheljen by it tafersjoch. 

Riemersma neamt dan in stikmannich saken en wol:  

- ynspraak by beneaming fan ynspekteurs dy’t harren wurkfjild (ek) yn Fryslân hawwe; 

- it periodyk beoardieljen fan deselde ynspekteurs; 

- it behanneljen fan it jierlikse ûnderwiisferslach yn Provinsjale Steaten. 

 

In ferskil yn ûnderwiistafersjoch op de beide rykstalen hâldt de efterstelling fan it Frysk yn 

stân en dêrmei ek de twivel oan it berikken fan doelstellings fóár 2030. Foar ynspekteurs yn 

ús provinsje is in goede saakkundigens op it mêd fan it Frysk en meartaligens fan grut belang. 

 

Ad 4: funksje-eask Frysk foar learkrêften 

De ferplichting fan it Frysk yn it ûnderwiis hat net laat ta in funksje-eask Frysk foar 

learkrêften/dosinten. Yn de lanlike easken foar in ûnderwiisfoech komt behearsking fan Frysk 

net foar en foar Fryslân is gjin oare regeling foarsteld. 

 

Út it Rapport Taalplan Frysk (2018) docht bliken dat yn it basisûnderwiis mar 34,5% in foech 

foar it Frysk hat (s. 50) en dat de taaleftergrûn fan learkrêften en de fyzje fan de skoalle 

gearhinget mei de hichte fan de takende taalprofilen (s. 8). Ûnfoldwaande behearsking fan it 

Frysk soarget dus foar in omkearde wrâld: learlingen kinne net goed ûnderwiis yn it Frysk 

krije omdat de learkrêft de taal net (goed) behearsket.  

 

Yn it fuortset ûnderwiis hawwe neffens it Rapport Taalplan Frysk (2018) dosinten dy’t it fak 

Frysk oanbiede, it Frysk as taaleftergrûn, mar dat hoecht net altiten sa te wêzen. Oer de oare 

dosinten jout it Rapport gjin ynformaasje (s. 176). De ûndersikers stelle dan ek dat 

ferbettering fan de kwaliteit fan goed meartalich ûnderwiis gearhinget mei de 

profesjonalisearring ta betûfte learkrêften/dosinten mei in foech foar Frysk (s. 9).   
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Yn de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023 wurdt oanjûn dat it op it stuit net 

dúdlik is hokfoar betingsten oft der foar it fak Frysk jilde, hokfoar proseduere oft der is om dy 

betingsten fêst te stellen en ek net hokfoar oerheden oft dêr it foech ta hawwe. Ryk en 

provinsje sille yn de neamde perioade mei it ûnderwiisfjild allinne mar ‘oerlis’ hawwe (s. 16).  

Dat is folsein ûnbegryplik! Sûnt 1980 is it Frysk al ferplichte yn it basisûnderwiis en dan soe 

nei 40 jier noch net bekend wêze hokfoar feardichheden oft in learkrêft hawwe moat foar 

goed (lês)ûnderwiis yn it Frysk? De ferantwurdlike oerheden hawwe de konsekwinsjes fan de 

ferplichting foar it ûnderwizend personiel net lutsen. By sollisitaasjes kin in skoalbestjoer it 

hawwen fan in foech Frysk as in pree sjen, mar it heart fansels pedagogysk-didaktysk in 

fanselssprekkende funksje-eask te wêzen. De bern hawwe rjocht op goed ûnderwiis yn it 

Frysk en it kin net sa wêze dat soks net mooglik is omdat de learkrêft de taal net behearsket. It 

is likemin in ‘Berufsverbot’ foar net-Frysktalige learkrêften, want dy kinne ek nije talen leare. 

 

Yn de provinsjale beliedsnota Nij Poadium (foar 2021-2024) foar kultuer, taal, erfgoed wurdt 

oanjûn dat it foech Frysk in ferplichte ûnderdiel wurdt fan de pabû-ôfdieling (NHL Stenden). 

Oer fjouwer jier komt dan de earste lichting klear. Der wurdt ek besocht om mei in fiifjierrige 

pabû-oplieding de pabû te kombinearjen mei de twaddegraadsoplieding foar dosint Frysk yn it 

fuortset ûnderwiis. Learkrêften sûnder foech kinne gebrûk meitsje fan de neiskoallingskursus 

Klasse Frysk en de skoalle kin finansjele kompensaasje krije foar ferfanging as hja sa’n 

kursus folgje. Grif goed bedoeld, mar lang net foldwaande fanwegen de frijwillige status fan 

de kursus. Tink ris ta dat soks foar it Nederlânsk it gefal wêze soe!  

 

De doelstelling om yn 2030 gjin ûntheffings foar (it fak) Frysk mear jaan te hoegen wurdt grif 

net helle as learkrêften it Frysk ûnfoldwaande behearskje. 

 

Ad 5: differinsjaasje  

Mei de ferskillen yn feardichheid yn it Frysk kin men, lykas by oare fakken, it bêste rekken 

hâlde troch mikrodifferinsjaasje, d.w.s. alle bern yn de groep de kâns jaan om 

yndividueel of yn groepsferbân optimale learfoarderings te meitsjen. De kar fan de 

provinsje om datselde doel te berikken, mar dan troch it kieze litten út in tal oanbeane 

taalprofilen (meso- of skoaldifferinsjaasje) hat grutte beswieren: 

1. dêrtroch wurdt krekt nét of amper rekken holden mei de ferskillen tusken de learlingen 

sawol by de Frysk- as de net-Frysktalige learlingen en 

2. troch yn it foarste plak it skrasse kinnen fan de skriftlike taaldomeinen (lêzen en skriuwen) 

fersmellet en ferearmet it taalûnderwiis en komt it Frysk as ‘kultuertaal’ net mear oan bod. 

 

It jaan fan ûntheffings troch skoallen kieze te litten út taalprofilen is in folslein ferkeard 

middel om temjitte te kommen oan de ferskillen yn behearsking fan it Frysk by de learlingen. 

Soks liedt hiel maklik ta de opfetting dat by in grut(ter) tal net-Frysktalige bern yn de groep 

de skoalle dan wol mei in lyts(er) of beheinder oanbod Frysk folstean kin. Net foar neat dat 

de ûnderwiisynspeksje de provinsje advisearret om it ûntheffingsbelied te ‘heroverwegen’. Op 

in protte skoallen bliek de ambysje net oanwêzich om in taalprofyl nei te stribjen mei in 

folsleiner en folweardiger oanbod Frysk.  

 

It is dan ek in goed ding dat it boppeneamde Cedin-rapport (2020) oer de nije kearndoelen 

Frysk net mear útgiet fan meso-differinsjaasje (‘ienheidswoarst’ ornearre foar alle bern), mar 

mikro-differinsjaasje (oanslute by de yndividuele mooglikheden fan de bern yn de groep). De 

bern moatte de kâns krije en hawwe der rjocht op om yndividueel ‘safier mooglik  te 

kommen’. Soks jildt yn prinsipe likegoed foar alle oare fakken.  
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Ad 6: yntegraal meartalich lesmateriaal 

Foar it learen fan in taal binne net allinne de lessen foar it fak sels fan belang, mar ek it 

brûken fan de taal as ynstruksjetaal by oare fakgebieten. Yn in meartalich ûnderwiiskonsept 

komme neist skieden taalsituaasjes ek transfersituaasjes foar: learynhâlden yn de oare taal 

ferkenne en dêrby foardiel hawwe fan taalferliking (Rapport Taalplan Frysk, 2018, s. 235). 

Foar dy transfer is yntegraal meartalich materiaal nedich om it learkrêften en learlingen 

mooglik te meitsjen foldwaande teksten mei opdrachten te hawwen om it Frysk ek op 

oare fakgebieten as fier- en ynstruksjetaal goed brûke te kinnen. 

Sok materiaal moat oan hege kwaliteitseasken foldwaan en dêrta kin in gearwurkingsferbân 

fan Fryske Akademy, de NHL Stenden, it Cedin en de Afûk dat materiaal ûntwikkelje.  

 

Op in fraach oer de ûntwikkeling fan dat materiaal en hokfoar ynstellings oft dêr oer gear 

sille, komt as antwurd fan it Provinsjehûs dat ynstellings de opdracht krigen hawwe om te 

wurkjen oan de útwreiding fan it oanbod Frysktalich materiaal foar ‘oare’ fakken. Sa soe it 

fak ‘yntegraler’ oanbean wurde kinne. It is grif in stap(ke) yn goede rjochting, mar ekstra 

Frysk materiaal is noch lang gjin echt yntegraal meartalich lesmateriaal. By dat lêste binne de 

ynhâlden en opdrachten yn mear talen foar dosint en learlingen beskikber. Muizelaar en 

Kooistra hawwe bygelyks priuwkes makke fan sok meartalich lesmateriaal (Stifting 

Mearslach). De foardielen binne: 

- begripen/siswizen (faktermen, nomenklatuer, idioom) mei itselde ûnderwerp wurde 

ferlykjend yn mear talen oanbean en eigen makke; 

- effektiver brûken fan de ûnderwiistiid troch werhelling fan de learstof yn in oare taal; 

- Frysk as fiertaal by oare fakken kriget sa in ‘natuerlik’ plak;  

- kwalitatyf goed materiaal is (digitaal of op papier) yn mear talen beskikber en ferlichtet de 

lestarieding fan learkrêften. 

 

It is teloarstellend dat provinsje en skoallen it belang en de mooglikheden foar better 

meartalich ûnderwiis mei bgl. yntegraal trijetalich lesmateriaal yn it Frysk, Hollânsk en 

Ingelsk (noch) net ynsjogge. Wy hawwe dat as FFU al by ferskate gelegenheden op it 

aljemint brocht. Dêr sille aanst de nedige jildmiddels foar beskikber steld wurde moatte. 

 

                        
 

It eigene fan Fryslân is net allinne it karakteristike lânskip, it Fryske hynder of de Frysk 

Reabûnte kij, mar benammen in libbene mienskip mei in eigen taal.  
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7. Is it de oerheid tinken mei it jier ‘2030’? 

Út it Rapport Taalplan Frysk (2018) en de lêste Temarapportaazje Frysk (2019) fan de 

ynspeksje docht bliken dat fan in goed plak foar it Frysk op de measte skoallen foar basis- en 

fuortset ûnderwiis noch lang gjin sprake is. Skoallen sjogge it gauris as in ekstra belêsting en 

steane dan net efter de needsaak om de learlingen ek noch Frysk by te bringen. De 

ynspekteurs konstatearje dan ek te min ambysje by direksjes om ta te wurkjen op in taalprofyl 

mei in grutter en breder taaloanbod. 

 

Yn de krityk op de tekoartsjittende regeljouwing fan de oerheid wurdt konstatearre dat de 

sinjalearre efterstelling op ’e lange doer foar it Frysk as libbene taal net goed útpakke sil. Der 

binne lykwols ek lju dy’t tinke dat in klam op regeljouwing foar it Frysk yn it ûnderwiis net 

op syn plak is. Neffens harren soe it ûnderwiis der net foar wêze om in taal te behâlden. Yn in 

artikel fan âld-haadredakteur Rimmer Mulder Kan het onderwijs het Fries redden? (LC, 19-

02-2011, s. 19) jout de skriuwer oan dat maatskiplike problemen net iensidich troch it 

ûnderwiis en troch de ferantwurdlike oerheid oplost wurde kinne. Neffens him is it hjoed-de-

dei wizânsje om it ûnderwiis mei alderhanne maatskiplike problemen op te skypjen!  

 

Dat is lykwols fierste koart troch de bocht. It jaan fan ûnderwiis yn it Frysk yn it Fryske 

taalgebiet is net samar in ‘maatskiplik probleem’ (lykas bgl. by loverboys), mar in wêzentlike  

betingst foar it funksjonearjen fan it Frysk yn it persoanlik en maatskiplik libben. 

Taalbehearsking is net oanberne. Benammen it oanlearen fan feardichheden as lêzen en 

skriuwen is út soarte in taak foar de skoalle yn ús hjoeddeiske kultuer. Net allinne foar it 

Hollânsk en it Ingelsk, mar likegoed foar it Frysk. It is in ‘algemien belang’ fan in 

taalmienskip en wurdt as in ‘rjocht’ fêstlein yn steatsnasjonale wetten en ynternasjonale 

ferdraggen. 

  

Dominante talen hawwe fan datoangeande neat te kleien, mar it belang fan in oant no ta slim 

ferwaarleazge erkende ‘minderheidstaal’ as it Frysk komt yn ús iepen maatskippij troch 

ûnfoldwaande ûnderwiis sterk yn ’e knipe. Omdat it Frysk lange tiid gauris net tastien wie ‒ 

en noch wol is ‒ hat dy efterstelde posysje ta gefolch dat de motivaasje fan learkrêften op in 

protte skoallen om de bern it Frysk by te bringen gauris lyts is. Tagelyk is ûnfoldwaande 

kennis fan en feardichheid yn it Frysk wer de oarsaak dat it Frysk yn gearkomsten gjin 

fiertaal wêze kin (of: mei) en ferskine bygelyks de provinsjale deiblêden en streekblêden yn it 

Hollânsk. In fisieuze sirkel. 

   

As (memme)taal binne alle talen lykweardich. It ferskil yn taalmacht beheint de 

gebrûksmooglikheden foar it Frysk yn tsjinstelling mei in polityk tige befoarrjochte en amper 

bedrige taal as it ‘Nederlânsk’. Yn de ‘rjochtssteat’, dy’t Nederlân pretindearret te wêzen, 

wurdt it grûnrjocht op ûnderwiis yn eigen taal foar de Fryske taalmienskip net echt serieus 

nommen. It hat alles fan in polityk fan it rjocht fan de sterkste, fan de ‘winners’, wylst it yn in 

‘echte’ demokrasy gean moatte soe om de sterkte fan it rjocht yn de maatskiplike oarder.   

 

It ymplemintaasjebelied fan Ryk en provinsje is mei it each op it trajekt nei 2030 ta – gjin 

ûntheffing mear nedich (Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023) – noch hiel 

meager: beheining ta it ynsetten fan in stikmannich ‘taalstipers’, finansjele stipe foar skoallen 

om learkrêften frij te roasterjen foar it folgjen fan in kursus Frysk (‘Klasse Frysk’) en de 

tasizzing om oer in pear jier wer te rapportearjen oer de nijste stân fan saken. 

 

In libbensgrut ferskil mei de easken foar dy oare rykstaal: behearsking fan it Hollânsk as 

funksje-eask foar alle learkrêften, skoallen moatte foldwaande resultaten oantoane kinne 
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neffens de mjitlatte fan de lanlike noarmen foar ‘Nederlandse taal’. Boppedat is it Hollânsk 

eins altyd fiertaal by de oare fakken en is dêr foldwaande lesmateriaal yn dy taal foar 

beskikber. Dat is foar it Frysk hynoftenei net it gefal.  

 

Al mei al in slim ‘ûnearlike’ konkurrinsjeposysje mei as gefolch in ‘stille’ ûntfrysking fan 

Fryslân en in stadige dialektisearring fan it Frysk yn ús hjoeddeistige ‘iepen’ mienskip. 

Meartalich ûnderwiis mei in lykweardich en lykberjochtige plak foar it Frysk is net allinne fan 

belang foar de Frysktalige learlingen – it is harren taal –, mar ek foar de net-Frysktalige. Hja 

krije dan de kâns om mei respekt en ferantwurdlikens yn de Fryske mienskip te partisipearjen.  

 

Nei de 0-mjitting yn 2018 is koartby yn it ramt fan de trije sykly fan it Taalplan Frysk (2022, 

2026 en 2030) de 1-mjitting útein set fan de stân fan saken fan it Frysk yn basis- en fuortset 

ûnderwiis. De earste berjochten hâlde net oer. Guon skoallen hawwe sels in leger profyl krige. 

Hjir wreekt him it ferskil yn regeljouwing foar de beide talen en it tinken dat it jaan fan in 

protte tiid (sa’n 10 jier) sûnder dúdlike tuskenstappen wol foldwaande wêze sil om it doel mei 

it Frysk te berikken. Ûnderfining mei de (ferplichte) ynfiering fan de taal yn it basisûnderwiis 

yn de ôfrûne 40 jier hat útwiisd dat it jaan fan hieltyd langer tiid en it tagelyk allinne mar 

foldwaan moatte oan de prestaasje-easken foar de earste rykstaal (it ‘Hollânsk’) de 

ymplemintaasje fan it Frysk op de measte skoallen effektyf opkeard hat. 

 

Wol de doelstelling dat skoallen yn 2030 gjin ûntheffings mear nedich hawwe, serieus 

neistribbe wurde, dan sille der echt konstruktive maatregels nommen wurde moatte: 

1. It ôfskaffen fan de ûndemokratyske draachflakkonstruksje yn de wetjouwing. It kin net sa 

wêze dat in skoaldireksje op grûn fan in partikuliere opfetting oer ûnderwiis yn it Frysk dat 

ûnderwiis safolle mooglik bûten de skoaldoarren hâldt (krityk fan Raad van State en 

Consultatief Orgaan op dy diskriminearjende konstruksje). 

2. It net langer kieze kinnen fan in beheind skoalprofyl mei in unifoarm programma foar alle 

learlingen as in ûnderwiismodel om ûntheffing te ferlienen (krityk fan de ûnderwiisynspeksje: 

‘heroverwegen’). Oanslute by de mooglikheden fan learlingen heart yn de groep plak te finen 

lykas dat by oare fakken ek it gefal is. Fandatoangeande ek it advys fan it Cedin om net-

differinsjearre kearndoelen Frysk foar mûnling en skriftlik taalûnderwiis fêst te stellen 

(Cedin-advys 2021). 

3. Op termyn jildt foar alle learkrêften (benammen yn it basisûnderwiis) it foech Frysk  as 

funksje-eask mei it each op in trochgeande learline yn it Frysk, ek as fier- en ynstruksjetaal by 

gâns oare fakken (Europeesk Hânfêst, kêst 8). 

4. Der wurdt sa gau mooglik in begjin makke mei it jierliks tafersjoch op de learresultaten 

Frysk lykas dat ek foar it Nederlânsk jildt (Dingtiid-advys, febrewaris 2021). Yn it fuortset 

ûnderwiis wurdt it Frysk in ferplichte eineksamenfak. 

5. Yn in meartalich skoalkonsept is yntegraal meartalich lesmateriaal nedich mei in 

lykweardich plak foar it Frysk dêryn (taalferliking en translanguaging). 

  

It seit himsels dat in better plak foar it Frysk yn it ûnderwiis net yn ien dei ‘fan de flier op ’e 

souder’ te realisearjen falt. Wat wy wol witte is dat it langer tiid jaan oan skoallen sûnder 

dúdlike ymplemintaasjemaatregels folslein net effektyf wie yn de ôfrûne jierren. De 

oerheid sil syn ferantwurdlikens nimme moatte foar de Fryske taalgroep. Draachflak 

oanbringe foar  ûnderwiis yn it Frysk heart in soarch foar de oerheid te wêzen (algemien 

belang) en net (allinnich) in saak fan skoalbestjoeren. Yn in iepen mienskip kin net langer 

útgien wurde fan it sinjalearre eardere tinken dat foar it brûken en de takomst fan it Frysk gjin 

ûnderwiis nedich is.  
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Neigeraden dat langer wachte wurdt mei in wier effektyf en ynklusyf ûnderwiisbelied sille 

wer generaasjes jonge minsken fan it Frysk ferfrjemde wurde. It troch Deputearre Steaten 

presintearre ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ (april 2021) giet derfan út dat (gâns) mear 

minsken nei Fryslân komme moatte te wenjen om de krimp te bestriden en de ‘leefberens’ te 

ferbetterjen. Krityske lûden oer de mooglik negative gefolgen foar it brûken fan it Frysk 

wurde as konservatyf en tsjin foarútgong bestimpele. Dochs hat ûndersyk nei WO II leard dat 

it Frysk it hieltyd dreger kriget troch tanimmende migraasje: it tal fan-hûs-út-Frysktaligen is 

al fan in 70% nei minder as 50% sakke. De oarsaak is dat de nij ynkommen oarstaligen it 

Frysk net behearskje en dat de twatalige Fryskpraters dan ‘út fatsoen’ oerstappe op it 

Hollânsk (Taalsosjologysk survey Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje, Fryske 

Akademy, 2017). Sa slûpt der in ferbrekgedrach yn dat struktureel is en net maklik wer om te 

bûgen. Dat betsjut taalferlies. 

 

It Rapport Taalplan Frysk (2018) jout likemin in posityf byld as it giet oer de stân fan saken 

oangeande it (fak) Frysk yn primêr en fuortset ûnderwiis. Krekt op skoallen dêr’t in protte 

net-Frysktalige learlingen sitte, wurdt net folle oan it Frysk dien mei as gefolch dat de funksje 

fan de taal yn de mienskip ôfnimt. Datselde kin de ‘priis’ wurde foar ‘foarútgong’ troch nij 

spoar en huzen as de taal gjin yntegraal ûnderwerp is yn de útstellen. Net foar neat wurdt 

wiisd op it Ramtferdrach (fan krêft yn 2005), dêr’t yn fêstlein is dat de (taal)ferhâldings net 

samar wizige wurde meie as dêrmei de rjochten en frijheden fan de minderheidstaalsprekkers 

beheind wurde (kêst 16).  

 

Op himsels hoecht it huzeplan gjin bedriging foar it Frysk te wêzen as foldien wurdt oan de 

normale eask dat de nije ‘Friezen’ sa gau mooglik Frysk leare en dat ek brûke moatte yn de 

maatskiplike kontekst. Goed en foldwaande ûnderwiis yn it Frysk is op himsels net 

foldwaande as rêdingsoperaasje, mar it hie sûnt 1980 al lang fanselssprekkend wêze moatten. 

As yn boppeneamd Deltaplan dat taalaspekt net yngeand meinommen wurdt, is it in skealik 

plan. It konfliktearret boppedat mei it belied fan de provinsje Fryslân dat yn 2030 alle 

skoallen oan de kearndoelen Frysk foldwaan moatte.   


