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Taalplan Frysk 2030 is sympatyk bedoeld, mar neat hoecht: Belied allinne rjochte op ambysje 

fan de útfierder stiet in lykweardige posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis yn it paad. 

 

Besprek fan it Projektplan Taalplan Frysk 2030 (ferzje novimber 2021)  
 

1 Ynlieding 

Mei it Taalplan Frysk 20301 wol de provinsje it Frysk yn alle ûnderwiissektoaren fuortsterkje. Yn 

dat jier 2030 – sa is de ferwachting fan de oerheid – soenen alle skoallen gjin ûntheffing mear nedich 

hawwe en oan alle kearndoelen foldwaan kinne. Hoewol’t útfierende ûnderwiisorganisaasjes mei in 

ferskaat oan stypjende maatregels behelpsum wêze wolle, is it de fraach hoe grut oft de kâns fan 

slagjen wêze sil. Dêr komt noch by dat der noch gjin nije kearndoelen Frysk fêststeld binne en de 

hjoeddeiske yn 2006 yn nivo ferlege binne om skoallen te motivearjen om it ûnderwiis yn it Frysk 

better oan te pakken. It resultaat wie lykwols dat ek by de yn nivo ferlege kearndoelen Frysk der gjin 

dúdlike ferbettering fan it ûnderwiis yn it Frysk te merkbiten wie (Ynspeksjerapporten fan 2010 en 

2019 en Rapport Taalplan Frysk, 2018). 

It Taalplan Frysk (nov. 2021) jout gjin beskriuwing fan de maatskiplike posysje fan it Frysk en de 

wetlike posysje fan de taal yn it ûnderwiis yn ferliking mei it Nederlânsk. Dy posysje lit him as swak 

en net lykweardich beoardielje. Yn de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023 geane 

Ryk en provinsje út fan de ferwachting dat alle skoallen yn 2030 gjin ûntheffing mear nedich 

hawwe sille. De nije generaasje kearndoelen – en dy foar it Frysk – binne noch net bekend.  

Sa’n ferwachting fan de oerheid hat wat wei fan ‘wishful-thinking’. It falt op dat de tsjinstanners 

fan goed ûnderwiis yn it Frysk harren stilhâlde yn tsjinstelling ta de foarstanners. Sa is der yn 2008 

al in Oanfalsplan Frysk2 mei Steateleden en saakkundigen besprutsen, hat de aksjegroep Sis Tsiis yn 

2016 in demonstrative optocht holden3 en publisearre de FFU yn 2021 in brosjuere4 oer it op 

efterstân hâlden fan it ûnderwiisbelied foar it Frysk. Mar de frijbliuwendheid wurdt oerein holden.  

Yn in demokrasy heart it yn it foarste plak net te gean om it rjocht fan de sterkste, mar om de 

sterkte fan it rjocht. In foarbyld. Wylst it in oproppene yn de rjochtbank al sûnt 2014 by wet tastien 

is om it Frysk te brûken, miende in offisier fan justysje okkerdeis dat er it dat net ferstean hoegde te 

kinnen. Frysk soe mar ‘plat’ wêze. Lokkich wie de rjochtbankfoarsitter it net mei him iens, mar it is 

in sprekkend foarbyld fan de rjochtsûnwissens yn Nederlân as it om de taal fan in autochtoane 

minderheid – it Frysk – giet en dat ek noch wol by de rjochtbank. 

Yn it neikommende besprek fan Taalplan Frysk 2030 sjogge wy yn paragraaf 2 efkes nei de 

histoarysk ûntstiene posysje fan it Frysk yn Nederlân en yn paragraaf 3 wurde de ymplemintaasje-

maatregels yn it projektplan tsjin it ljocht holden. Yn paragraaf 4 besjogge wy de ûntstiene 

knyppunten, dy’t derfoar soargje dat der fan in wêzentlike foarútgong mei it Frysk yn it ûnderwiis 

eins gjin sprake is. Yn paragraaf 5 nimme wy it projektplan troch om yn detail oanjaan te kinnen 

 
1 DS-Taalplan Frysk 2030.pdf 
2 FFU-Oanfalsplan Frysk, 2de pr.291008.pdf 
3 https://piterdykstra.nl/webproefkes/aksjes.html  
4 http://ffu-frl.eu/PDF/211015Tom%20Dykstra-Fryskunderwiisbeliedopefterstandef.brosjuere.pdf  

http://ffu-frl.eu/PDF/Taalplan-Provinsje-211224-TF20301.pdf
http://www.ffu-frl.eu/PDF/081009.OANFALSPLAN%20Frysk.printreeferzje.2008.pdf
https://piterdykstra.nl/webproefkes/aksjes.html
http://ffu-frl.eu/PDF/211015Tom%20Dykstra-Fryskunderwiisbeliedopefterstandef.brosjuere.pdf
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hoe’t der beliedsmjittich stappen foarút set wurde kinne en ek set wurde moatte. Paragraaf 6 is in 

krityske gearfetting fan it ûnderwiisbelied mei yn de efterholle de fraach oft it Frysk foar de takomst 

(yn it ûnderwiis) sa noch in echte kâns kriget. 

2 In histoarysk útstapke 

Hoe komt it eins dat yn it ‘demokratyske’ Nederlân de oerheid sa mei de Fryske befolkingsgroep en 

syn twadde rykstaal (dat wol!) omgiet? Nederlân, dat graach krityk hat op oare (!) lannen, bygelyks 

op Sina om it skeinen fan de minskerjochten (Tibet, Oeigoeren). 

Yn de foarming fan de Bataafse Republiek nei de Frânske ynfal yn 1795 kamen de unitaristen 

(ienheidssteat) by it opstellen fan in grûnwet foar de federalisten (federalistyske steat) oer te stean. 

Mei in steatsgreep (1797) waarden de federalisten útskeakele en eltse foarm fan gewestlike 

selsstannigens yn de ban dien. ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ brocht bygelyks wol frijheid 

fan godstsjinst, mar gjin (taal)frijheid yn it ûnderwiis. Wie it ûnderwiis oant dan ta in gewestlike 

saak, no waard it Nederduyts ek yn Fryslân dé ferplichte taal (L.O.-wet 1803). It Frysk – oant dan ta 

in gewestlike ferantwurdlikens – waard mei klam ôfret. 

It Ferljochtingsideaal fan ‘beschaving’ fan de Nederlânske naasje pleatste it Frysk yn de kategory 

‘onbeschaafd’ en dat is oant foar koart ek sa bleaun: It Hollânsk as Algemeen Beschaafd Nederlands 

en yn de 20ste iuw eufemistysk ABN neamd. Hjoed-de-dei hawwe wy it oer in standerttaal. Op 

himsels is der neat mis mei it hawwen fan in standerttaal, mar in kwalifikaasje fan it Frysk as 

‘onbeschaafd’ wie diskriminearjend. Dy lytsachting klinkt noch nei yn de typearring troch de 

niisneamde rjochtbankfunksjonaris fan it Frysk as ‘plat’. Yn sawol it Ingelsk as it Hollânsk kin (ek) 

‘plat’ praat wurde, mar talen binne as taal lykweardich.  

It nije Keninkryk (1813/1815)5 stie oan op de nedige ienheid en in mienskiplike identiteit. It 

Hollânsk wie dêrta in gaadlik middel. It Frysk waard in saak foar ‘thús’. Boppedat wienen de 

gelearden it deroer iens dat in bern mar ien taal goed leare koe en dat moast dan wol de ienheidstaal 

wêze mei as biedwurd: Ien lân, ien folk, ien taal. Dêrmei waard de assimilaasje fan de Friezen 

offisjeel. Bewust Frysktalich wêze wolle en dêr romte foar freegje waard (en no noch wol) as 

‘onvaderlandslievend’ besjoen en as in ferkeard soarte fan nasjonalisme ôfwiisd. In myte dy’t foar 

de Fryske mienskip desastreus wurke hat en noch wurket. Om in Nederlânsktalich skiednisboek út 

1958 (!) te sitearjen oer de Frânske oerhearsking: ‘De vernedering en het lijden van de Franse tijd 

smolten de Hollanders, Zeeuwen, Friezen enz. eindelijk samen tot één volk. Ook het krachtige 

centrale bestuur werkte de eenheid in de hand’ (Westendorp Boerma, 1958, s. 298).6 Mei ‘ien folk’ 

is unifoarmiteit bedoeld: gelikens mei ôfwizing fan’ ienheid yn ferskaat’. Gewestlike autonomy wie 

út de tiid en moast ôfskaft wurde en dêrmei ek de gewestlike taal. 

Sûnt dy tiid is it de Friezen ynpipere dat it Frysk (op skoalle) echt net kin en de praktyk is dêr ek 

neffens. Âlden sille – op in inkeling nei – gjin Frysk op skoalle foar harren bern bepleitsje, al soenen 

in protte dat wol oars hawwe wolle. Sels hawwe hja yn harren skoaltiid eins ek neat oars meimakke. 

De regel dat neffens it Taalplan Frysk 2030 ‘in goede behearsking fan de memmetaal weardefol is 

foar de taalûntwikkeling, is dan ek in slach yn ’e loft as sjoen wurdt nei de hjoeddeiske realiteit. Al 

generaasjes lang is der ‘wittenskiplik’ fan útgien dat it Frysk in behindering is om bern it Hollânsk 

goed te learen en wy soene de learkrêften net de kost jaan wolle dy’t der winliken noch sa oer tinke. 

 
5 Yn 1813 waard de soan fan de lêste steedhâlder, Willem Frederik, útroppen ta soeverein foarst en yn 1815 rôp dy 

himsels út ta Kening fan it nij foarme ‘Koninkrijk der Nederlanden’: Koning Willem I. 
6 J.J. Westendorp Boerma, Leerboek der Geschiedenis, dl. I (Zwolle: N.V. uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 

1958, 6de dr.). 
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Soks wurket noch lang nei en wurdt fersterke troch it tige beheinde plak fan it Frysk yn it iepenbiere 

libben. 

Lang hawwe ûnderwiisynspekteurs ek sa tocht en dêrneffens hannele. Guon dogge dat noch wol.  

De steatsnasjonale ûnderwiisynspeksje hat yn de 19de en 20ste iuw syn wurk foar de standerttaal sa 

‘goed’ dien dat it Frysk noch hieltyd net gewoan en fanselssprekkend yn alle taaldomeinen is, sawol 

mûnling as skriftlik. Nij ynsjoch lykas it belang fan ‘culture diversity’ en meartalich ûnderwiis wurdt 

de lêste tiid op in grut tal skoallen benammen brûkt om de posysje fan it Ingelsk – en net dy fan it 

Frysk – te legitimearjen. In gefal fan negative diskriminaasje. 

3 It ymplemintaasjebelied yn it Taalplan Frysk 2030 

De wichtichste projektmaatregel is dat skoallen oant 2030 (ekstra) tiid krije. It seit himsels dat foar it 

fernijen fan ûnderwiis altyd tiid nedich is. Mar alle skoallen foar primêr ûnderwiis hawwe al sûnt de 

ferplichting yn 1980 (dus al goed 40 jier!) de tiid hân om de saken op oarder te krijen. Sels nei de 

ferleging fan it nivo fan de kearndoelen Frysk (dy’t net langer spegele wienen oan dy foar it 

Nederlânsk) is dat neffens it ynventarisearjend Rapport Taalplan Frysk (2018) likemin slagge. 

Salang’t skoallen boppedat gebrûk meitsje kinne fan wetlik tastiene ûntheffingsmaatregels kin de 

provinsje net folle mear as in moreel appèl dwaan op harren ferantwurdlikens. 

Op it earste gesicht is der net folle mis mei de yn it Taalplan Frysk opnommen stimulearjende 

maatregels. Dy hawwe lykwols ien grut beswier, nammentlik in fierhinne frijbliuwend karakter. By 

in fak as ‘Nederlandse taal’ wurdt dat net tolerearre en der wurdt mei sanksjes drige as skoallen gjin 

foldwaande resultaten helje. Skoallen dogge der dan yn de praktyk ek alles oan om in negative 

beoardieling (‘zwakke school’) fan de ynspeksje foar te kommen. It giet dan benammen om de 

mjitbere jierlikse ûnderwiisresultaten by de fakken ‘Nederlandse taal en rekenen’. Der is gjin 

tafersjoch op de berikte resultaten by it fak Frysk regele en fangefolgen spylje dy dan ek gjin rol yn 

de beoardieling fan de kwaliteit fan it ûnderwiis neffens de lanlike noarmen. 

Wat binne dy ymplemintaasjemaatregels yn it Taalplan Frysk? 

- ynset fan skoalstipers; 

- algemiene begelieding en omtinken foar it netwurk fan de trijetalige skoalle; 

- bewustwurdingsprogramma foar âlden en learkrêften; 

- oplieding (Klasse Frysk) en jild foar frijstelling om dy kursus te folgjen; 

- soargjen foar gaadlik lesmateriaal. 

De sintrale fraach is no oft dy maatregels tarikkend binne om de doelstelling fan it Taalplan yn 2030 

te realisearjen. Dat leit neffens de FFU perfoarst net foar de hân as wy sjogge nei: 

- de opleine en noch altiten slim dominante Hollânske ûnderwiistradysje sûnt de Frânske tiid;  

- it frijbliuwende karakter fan de wetlike maatregels foar it Frysk; 

- de iensidige druk fan de lanlike noarm-easken foar de resultaten by it ûnderwiis yn it Nederlânsk. 

Sa’n belied fan efterstelling, nettsjinsteande de ferplichting fan it Frysk, hat oant no ta gjin 

wêzentlike feroaring brocht. De 0-mjitting yn it ramt fan Taalplan Frysk (Rapport Taalplan Frysk, 

2018)7 makket dat ek pynlik dúdlik. Sa konkludearje de ûndersikers dat de taaleftergrûn fan de 

learkrêften en de fyzje fan de skoalle op it (fak) Frysk of op meartalich ûnderwiis gearhinget mei de 

takende taalprofilen. Fan dy taalprofilen hat sels de ûnderwiisynspeksje as útfierende rykstsjinst de 

 
7 file:///C:/Users/Heit/AppData/Local/Temp/Rapport-Taalplan-Frysk_FRL-DEF.pdf 

file:///C:/Users/Heit/AppData/Local/Temp/Rapport-Taalplan-Frysk_FRL-DEF.pdf
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provinsje frege om dy te ‘heroverwegen’ (2019). De tafallige ambysje fan guon skoalbestjoeren/-

learkrêften om it Frysk al of net serieus te nimmen jout noch hieltyd de trochslach.  

 

4 De knyppunten neier besjoen 

1. De unike, allinnich foar it Frysk ornearre, en antydemokratyske draachflakkonstruksje yn de 

wetjouwing foar primêr en fuortset ûnderwiis jout skoalbestjoeren alle romte om it ferplichte 

ûnderwiis yn it Frysk neffens eigen tinken wol of amper in plak te jaan. De provinsje hat gjin 

hanthaveningsfoech en kin allinne moreel druk op it skoalbestjoer útoefenje. It Ryk is 

einferantwurdlik.8  

2. De ûnderwiisynspeksje hâldt yn tsjinstelling ta it fak Nederlânsk gjin jierliks tafersjoch op de 

fuortgong yn ûntwikkeling en resultaten fan it ûnderwiis yn it Frysk. De periodike meta-ûndersiken 

fan de ynspeksje yn it primêr en it fuortset ûnderwiis jouwe allinne op makronivo in ferslach fan de 

stân fan saken fan it ûnderwiis yn it Frysk.  

3. Behearsking fan it Frysk is yn it primêr en it fuortset ûnderwiis gjin funksje-eask, wylst 

behearsking fan it Nederlânsk wol in funksje-eask is. It gefolch is dat op de measte basisskoallen it 

Frysk as fak en as fiertaal net mooglik is, omdat learkrêften net betûft binne.9 Wol of net 

behearsking fan it Frysk is in saak fan eigen ambysje fan de learkrêft lykas it folgjen fan in kursus 

(Klasse Frysk). 

4. De yn 2015 opstelde provinsjale ‘Beleidsregel’ yn it ramt fan it ûntheffingsbelied (folsleine of 

parsjele ûntheffing) lit skoallen op grûn fan eigen ynsjoch kieze út in tal taalprofilen mei mear of 

minder kearndoelen (kearndoelen jouwe it wetlik minimum-oanbod). Troch as skoalle gjin 

taalprofilen mei de skriftlike feardichheden te kiezen betsjut sa’n kar dat differinsjaasje yn it 

lesprogramma passend by de mooglikheden fan de bern per definysje al útsletten wurdt. Mei rjocht 

en reden hat de Cedin-wurkgroep (2020) advisearre dat differinsjaasje in taak fan de learkrêft is en 

net yn de nije kearndoelen Frysk thús heart.  

5. Hoewol’t der materiaal foar it ûnderwiis yn it Frysk as fak beskikber is, is it brûken fan de taal as 

ynstruksjetaal by oare fakken fan grut belang. Foar dy transfer is noch hieltyd ûnfoldwaande 

yntegraal meartalich skriftlik materiaal mei in folweardich plak foar it Frysk beskikber.10  

By alle boppesteande fiif knyppunten is sprake fan negative diskriminaasje. Feitlik wurdt it Frysk 

yn it ûnderwiis op efterstân holden en komt der yn de measte gefallen fan it rjocht op ûnderwiis yn it 

Frysk net folle op ’e hispel. 

 

  

 
8 Sjoch ek: http://ffu-frl.eu/PDF/140114.2012-051.COF.begrip.draagvlak.bij.onderwijs.in.het.Fries.pdf (2013). 
9 Sjoch oer de needsaaklike ferplichting fan it Frysk as fiertaal yn de basisskoalle en yn it spesjaal ûnderwiis (2004/2005) 

ús webstek (www.ffu-frl.eu) : http://ffu-frl.eu/OCW-Wetl.ferank.Frlferpl.ynstruk.taal...pdf (2005); FFU-Frysk as 

fiertaal.pdf (2005); OCenW-Frysk as fiertaal.pdf (2005); http://ffu-frl.eu/OCW-Wetl.ferank.Frlferpl.ynstruk.taal...pdf 

(2005); FFU-Memorandum 2004.pdf (2005); http://ffu-frl.eu/FFU-Frysk.as.ferplichte.fak.en.ynstruksjetaal.pdf (2006). 
10 Sjoch bgl. op: www.fu-frl.eu (passim); ek: http://ffu-frl.eu/PDF/170120-23.3.def.art.Hanfest-wurking-kest8.pdf 

(2017); http://ffu-frl.eu/PDF/181118-

Advisory.Committee.Framework.Convention.Ljouwert18nov.2018.foarFryskeRie.logo.pdf (2018); http://ffu-

frl.eu/PDF/191013.191029.[3]def.bydr.TD-STH.FFU-BAST.17.okt.CoE.Ing.en.Ned_.pdf (2019); http://ffu-

frl.eu/PDF/210215.def.bijdr.FFU7derapp.Handvesten4derapp.KaderverdragBZK.pdf (2021). 

 

http://ffu-frl.eu/PDF/140114.2012-051.COF.begrip.draagvlak.bij.onderwijs.in.het.Fries.pdf
http://www.ffu-frl.eu/
http://ffu-frl.eu/OCW-Wetl.ferank.Frlferpl.ynstruk.taal...pdf
http://ffu-frl.eu/FFU-br.%20OCenW,fiertaal,020105.pdf
http://ffu-frl.eu/FFU-br.%20OCenW,fiertaal,020105.pdf
http://ffu-frl.eu/OCenW-Frysk-as-fiertaal.pdf
http://ffu-frl.eu/OCW-Wetl.ferank.Frlferpl.ynstruk.taal...pdf
http://ffu-frl.eu/FFU-br.%20Konsultatyf%20Orgaan,%20020105.pdf
http://ffu-frl.eu/FFU-Frysk.as.ferplichte.fak.en.ynstruksjetaal.pdf
http://www.fu-frl.eu/
http://ffu-frl.eu/PDF/170120-23.3.def.art.Hanfest-wurking-kest8.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/181118-Advisory.Committee.Framework.Convention.Ljouwert18nov.2018.foarFryskeRie.logo.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/181118-Advisory.Committee.Framework.Convention.Ljouwert18nov.2018.foarFryskeRie.logo.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/191013.191029.%5b3%5ddef.bydr.TD-STH.FFU-BAST.17.okt.CoE.Ing.en.Ned_.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/191013.191029.%5b3%5ddef.bydr.TD-STH.FFU-BAST.17.okt.CoE.Ing.en.Ned_.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/210215.def.bijdr.FFU7derapp.Handvesten4derapp.KaderverdragBZK.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/210215.def.bijdr.FFU7derapp.Handvesten4derapp.KaderverdragBZK.pdf
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5 It projekt Taalplan Frysk bydel 

Yn Rapport Taalplan Frysk (2018) wurde yn paragraaf 14.2. trije manieren fan oanrikkemandearjen 

jûn: it kurrikulum lykas bedoeld, lykas útfierd en lykas berikt. Yn it neikommende besjogge wy it út 

it earste stânpunt wei: it ‘kurrikulum lykas bedoeld’, it ideale kurrikulum. Sûnder in lykweardich en 

lykberjochtige plak foar it Frysk op de skoallen kin fan ‘bloei en takomst’ gjin sprake wêze.   

5a Foaropwurd 

Deputearre Poepjes is (noch) mei it Frysk grut wurden, mar dy situaasje is wilens langer net 

fanselssprekkend mear. Sûnt 1967 is it tal fan hûs út Frysktaligen sakke fan in 70% nei ûnder de 

50% troch de migraasje en de iensidige maatskiplike druk fan en troch it Hollânsk. Bern fan 

Frysktalige âlden stappe gauris ek yn petear mei heit en mem op it Hollânsk oer as hja op 

pjutteboartersplak/basisskoalle te iensidich mei dy taal konfrontearre wurde. It wêzentlike punt is net 

oft it Frysk ‘moai’ is, mar oft de Friezen it rjocht hâlde en krije op in folweardich plak yn it 

ûnderwiis en dat is nochal wat mear as in estetyske noarm.  

5b Projektplan 

It is in goed útgongspunt om alle ûnderwiissektoaren by it projekt te belûken en net allinne de 

sektoaren mei in wetlike taak foar it Frysk. It Hollânsk wurdt ommers ek standert yn alle 

ûnderwiissektoaren brûkt en foar it learen en brûken fan de taal is in trochgeande learline wichtich. 

Gearwurking fan organisaasjes is in goed ding, mar wy misse in ferwizing nei de foar it Frysk noch 

hieltyd negative en opkearende wetjouwing. 

5c Foarskoalsk 

Fan de 400 lokaasjes binne 265 twatalich. It Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) docht al 

jierren hiel goed wurk, mar it Frysk is op oare pjutteboartersplakken noch hieltyd gjin lykweardige 

taal. In beskamsume situaasje. Taalferlies en ferfrjemding fan eigen taal binne dan aloan oan ’e 

oarder. Oarstalige bern wenne dan likemin oan ferstean en brûken fan it Frysk. De frijheid fan 

pjutteboartersplakken om it Frysk te negearjen bestiet dêr net foar it Hollânsk. As Provinsjale 

Steaten it goed mei it Frysk foar hawwe, hearre – yn oparbeidzjen mei de gemeenten – alle 

lokaasjes twatalich te wurden. Der is ferlet fan eigen foech en wetjouwing.  

5d Primêr ûnderwiis 

Mei rjocht en reden wurdt útgien fan in folslein oanbod (op syn minst alle kearndoelen yn alle 

groepen en op foldwaande nivo). Oer de nije kearndoelen Frysk hawwe al twa wurkgroepen gear 

west, mar it is noch ûnwis hokfoar nivo oft dy krije. Wat it basisûnderwiis oanbelanget wienen dy 

fan foar 2006 noch lykweardich oan dy foar it ‘Nederlands’, mar se waarden dêrnei yn nivo ferlege. 

In earmer taaloanbod Frysk soe de skoallen better motivearje, benammen mei it each op de net-

Frysktalige learlingen, wie it tinken.  

It provinsjale ûntheffingsbelied docht der noch in skepke boppe-op. De ûntwikkele skoalprofilen 

jouwe skoallen de mooglikheid om – yn striid mei wetlike kearndoelen as in minimumoanbod – 

mear of minder fan de ferplichte kearndoelen neffens eigen goedfinen te skrassen. Benammen 

Frysktalige bern krije dan gjin kâns om de eigen taal ek skriftlik te bemasterjen.  

Wol de doelstelling fan it projekt lykwols kâns fan slagjen hawwe, dan binne de niisneamde 

opnommen ymplemintaasjemaatregels ûnfoldwaande. Oanslutend by it Rapport Taalplan Frysk 

(2018) is ek neffens de FFU it neikommende needsaaklik: 
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1. By in ryk taaloanbod yn alle groepen heart de learkrêft betûft te wêzen om goed ûnderwiis yn 

it Frysk te jaan. Behearsking fan it Frysk heart dan ek in funksje-eask yn it Fryske ûnderwiis 

te wêzen. Foar it Hollânsk is dy eask de gewoanste saak fan ’e wrâld. Dêrom dat yn ’e rin nei 

2030 alle learkrêften sûnder foech it foech Frysk helje sille. Yn it beneamingsbelied wurdt 

opnommen dat learkrêften sûnder foech ferplichte binne om it foech noch te heljen. It mei net 

foarkomme dat de bern gjin goed ûnderwiis yn it Frysk krije kinne omdat de learkrêft net 

betûft is. 

2. Yn de jierren oant 2030 wurdt der in begjin makke mei it jierliks tafersjoch op fuortgong yn 

ûntwikkeling en resultaten. It earder, op fersyk fan de ynspeksje, ûntwikkele GRIP-materiaal 

(evaluaasjesysteem Frysk) kin no ynset en fierder ûntwikkele wurde. De Eintoets 

Basisûnderwiis sil oanpast wurde moatte oan de situaasje yn Fryslân. 

Sûnder Frysk as funksje-eask en in jierliks tafersjoch op de kwaliteit fan it ûnderwiis yn it Frysk 

bliuwt it ûnderwiisbelied in kwestje fan diskriminearjende healslachtigens. No’t in protte lytse 

basisskoallen mei relatyf mear omtinken foar it Frysk de lêste jierren de doarren slute, is it 

nammerste mear fan belang dat alle skoallen – en dus ek dy in de grutte(re) plakken – folweardich 

Frysk as fak jouwe en as ynstruksjetaal brûke.11 

5e Fuortset ûnderwiis 

By de ferplichting fan it Frysk yn de ûnderbou (1993) binne de kearndoelen Frysk – yn tsjinstelling 

ta dy yn it basisûnderwiis – differinsjearre neffens de taaleftergrûn fan de learlingen. Soks is net it 

gefal mei dy foar it Hollânsk, wylst de taalferskillen by de bern dêr likegoed grut wêze kinne en ek 

binne. By it fêststellen fan de kearndoelen foar it Frysk waard sûnder grûn oannommen dat net-

Frysktalige learlingen minder Frysk hoegden te learen en dat ek net koenen. Op basis fan in 

‘vederlichte’ ferplichting – beheind ta de ûnderbou – late dat op de measte skoallen ta mar ien oere 

Frysk yn ’e wike. Yn it Taalplan wurdt foar 2030 útgien fan in folslein oanbod fan in foldwaande 

nivo en in ferplichting yn alle klassen fan de ûnderbou. It fakultatyf eineksamen Frysk en meartalich 

ûnderwiis wurdt op alle skoallen oanrikkemandearre. 

In tal opmerkings: 

- Der wurdt neat sein oer oft by in folslein oanbod en foldwaande nivo wer differinsjearre 

kearndoelen neffens taaleftergrûn fêststeld wurde. It is wittenskiplik net fol te hâlden dat Frysktalige 

bern yntelliginter binne as oarstalige learlingen. Wol binne foar partisipaasje yn it maatskiplik libben 

kennis en feardichheden op it mêd fan it Frysk foar alle learlingen like wichtich. Yn it Cedin-advys 

(2021) oer de nije kearndoelen Frysk wurdt differinsjaasje fan kearndoelen ôfwiisd, omdat 

differinsjaasje yn de lessituaasje thúsheart (ynterne differinsjaasje). De pedagogysk-didaktyske regel 

yn it ûnderwiis is dat alle learlingen ‘safier mooglik komme’ kinne. 

- Hoewol’t de provinsje foarstanner is fan in trochgeande learline, wurdt dat net as in doelstelling 

opnommen: de ferplichting wurdt beheind ta alle learjierren fan de ûnderbou (ûnderbou fan 2 of 3 

jier). Dat soks net helpt om mear/alle learlingen oan de ein fan de oplieding eksamen Frysk kieze te 

litten sil dúdlik wêze. 

- Der wurdt yn it projektplan keazen foar it Frysk as fakultatyf eineksamenfak op – dat noch wol – 

alle skoallen. Dêrmei bliuwt it Frysk wer hingjen yn de frijbliuwende sfear, fierhinne op grûn fan 

politike ûnwil by de oerheid en ideologysk ferset yn it ûnderwiis. De negative gefolgen foar it brûke 

kinnen fan de taal en de kwaliteit fan it taalgebrûk binne dan ek alle dagen waar te nimmen. It 

 
11 http://ffu-frl.eu/PDF/FFU-Beneamingseask.uw.pers.pdf (2003). 

http://ffu-frl.eu/PDF/FFU-Beneamingseask.uw.pers.pdf
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‘Nederlânsk’ en it Ingelsk binne wol ferplichte eksamenfakken, mar it Frysk net. Soks freget om 

wetsferoaring en mear foech foar de provinsje.12 

- Meartalich ûnderwiis hat positive skaaimerken op betingst dat de earste taal foarop rint. Hoewol’t it 

projektplan meartaligens mei it Frysk as fiertaal in goede saak fynt, wurdt tagelyk konstatearre dat 

mar op 4 fan de 90 lokaasjes foar fuortset ûnderwiis sprake is fan ‘Meartalich Frysk Underwiis’ 

(MFU) mei njonken it Hollânsk ek it Frysk en it Ingelsk. Fan in stikmannich skoallen is bekend dat 

learlingen ek twatalich Hollânsk-Ingelsk folgje kinne, mar dan wurdt it Frysk likegoed 

diskriminearre. No sille skoalstipers grif oantrúnje op partisipearjen yn it Netwurk MFU, mar fan 

lykweardigens is gjin sprake. 

Sil yn it fuortset ûnderwiis it Frysk wól in lykweardich plak krije, dan wurdt 

- it Frysk in ferplichte fak yn alle klassen op alle skoallen, 

- it Frysk taheakke oan de list mei ferplichte eineksamenfakken, 

- op alle skoallen in meartalich programma ynfierd mei ek it Frysk as fier- en ynstruksjetaal by in tal 

wichtige fakken (ek skriftlik).13 

Ien en oar betsjut dat it Frysk as funksje-eask ek prioriteit krije moat. Foar de 2de-graads learare-

oplieding Frysk fan NHL Stenden sil dat in wêzentlike fersterking betsjutte. De fraach nei leararen 

dy’t ek betûft binne om yn it Frysk les te jaan, sil tanimme. 

5f Middelber beropsûnderwiis 

It is út soarte in omisje dat it Frysk gjin ferplichte status hat yn it middelber beropsûnderwiis (mbû), 

wylst dat foar it Hollânsk en it Ingelsk wol it gefal is. It projektplan stelt mei rjocht dat in plak foar it 

Frysk yn it mbû benammen fan belang is foar it deistich libben en it ekonomysk ferkear. Dochs 

wurdt as doel formulearre om alle learlingen de mooglikheid te bieden om Frysk te learen yn in op 

it berop ôfstimde kontekst en de taal as ûnderdiel fan it kurrikulum te meitsjen. It oanbelangjende 

oanbod Frysk sil dus útboud wurde moatte nei in regulier programma-ûnderdiel foar alle studinten. 

By de eksamens kin it Frysk ferplichte wêze by in tal op it berop ôfstimde ûnderdielen.14 

Mei in trochgeande learline foar eagen sil der wurke wurde moatte oan in wetlike regeling om it 

Frysk yn it mbû in fanselssprekkend plak te jaan. Betingsten binne neist alle stimulearjende 

maatregels dat: 

- it Frysk tenei ek in funksje-eask is by de op it Frysk rjochte programma-ûnderdielen, 

- de ûnderwiisynspeksje tafersjoch hâldt op de útfiering en de kwaliteit fan de op it Frysk rjochte 

programma-ûnderdielen. 

5g Heger berops- en wittenskiplik ûnderwiis 

Pabû 

Sûnt it stúdzjejier 2020-2021 binne op de Ljouwerter hegeskoalle de pabû-studinten ferplichte om it 

programma foar it foech Frysk te folgjen en om dat foech ek te heljen. Ien en oar is fêstlein yn de 

Kennisbasis Frysk pabû. Foar de learkrêften oan de basisskoallen dy’t harren net betûft mei it Frysk 

fiele, wurdt de kursus Klasse Frysk oanbean. Om ek yn de takomst wis te wêzen fan foldwaande 

 
12 Sjoch ek: FFU-Frysk as ferplichte eksamenfak hâfu/twû.pdf (5 april 2006). 
13 Oer de needsaak fan yntegraal meartalige metoaden foar it Fryske ûnderwiis: http://ffu-

frl.eu/PDF/130908.[3]Yntegraal.meart.metoaden.FFUlogo.pdf (8 sept. 2013).  
14 Sjoch ek: http://ffu-frl.eu/PDF/080901.defbrFFUeo.mbu.PSenDS.pdf (1 sept. 2008); http://www.ffu-

frl.eu/PDF/101126.FFUbriefoanDSenPS.Fryskynmbu.pdf (26 nov. 2010); http://ffu-frl.eu/PDF/DS-

FFUferpl.frysk.yn.mbu.pdf (17 juny 2011). 

 

http://ffu-frl.eu/FFU-Frysk.as.ferplichte.eksfadk.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/130908.%5b3%5dYntegraal.meart.metoaden.FFUlogo.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/130908.%5b3%5dYntegraal.meart.metoaden.FFUlogo.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/080901.defbrFFUeo.mbu.PSenDS.pdf
http://www.ffu-frl.eu/PDF/101126.FFUbriefoanDSenPS.Fryskynmbu.pdf
http://www.ffu-frl.eu/PDF/101126.FFUbriefoanDSenPS.Fryskynmbu.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/DS-FFUferpl.frysk.yn.mbu.pdf%20(17
http://ffu-frl.eu/PDF/DS-FFUferpl.frysk.yn.mbu.pdf%20(17
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personiel foar it ûnderwiis yn it Frysk is dy ferplichting in moaie earste stap. Studinten lykwols dy’t 

net bot motivearre binne, net Frysktalich binne of gjin baan yn Fryslân wolle, kinne harren dan 

ynskriuwe litte op in pabû bûten Fryslân. 

In probleem foar de pabû-oplieding is net sasear dat der omtinken wêze moat foar meartalige 

didaktyk, mar benammen foar it grutte ferskil yn taalfeardichheid yn it Frysk by de studinten. Hjir 

wreekt him de situaasje dat yn de foarbye jierren in protte skoallen foar basis- en fuortset ûnderwiis 

it ûnderwiis yn it Frysk sa folle mooglik opkeard hawwe. Frysktalige studinten binne noch gauris 

skriftlik ‘analfabeet’ yn eigen taal en de oarstalige studinten hawwe boppedat hiaten yn ferstean en 

praten fan de taal.  

Yn de trijejierrige oanpak sil besocht wurde om alle studinten de taalfeardigens yn it Frysk op B2-

nivo te krijen (ûntwikkele Referinsjeramt Frysk). Dêrta moat in skriftlike toets ôflein wurde of 

moatte se slagge wêze foar it Fryslân A-eksamen fan de Afûk. Om net-Frysktalige studinten ekstra te 

helpen is in online-kursus skriuwen ferplichte en yn in ‘maatjesprojekt’ wurdt in net-Frysktalige 

studint keppele oan in Frysktalige meistudint foar persoanlike help. 

It is in ambisjeus plan, al hawwe wy noed oer it nivo fan ‘eigen feardigens’. Yn de propedeuze 

steane fjouwer lessen Frysk (eigen feardigens) oanjûn en foar de haadfaze acht lessen. Foar de 

mûnlinge feardichheden is in online-kursus net tarikkend. Mei systematyske transfer tusken talen kin 

it tiidsprobleem oanpakt wurde, mar tekoarten yn de mûnlinge feardichheden – benammen by 

Hollânsktalige studinten – kinne sa net adekwaat oplost wurde.  

Wat it Frysk as fiertaal oanbelanget wurdt fan de studinten frege om op de staazjeskoalle ek lessen 

by oare fakken yn it Frysk te jaan. Yn it plan wurdt eins gjin konkrete ynformaasje jûn oer it Frysk 

as fier- en ynstrukjetaal by oare fakgebieten yn de oplieding. Sa hâldt it Frysk dochs wer syn 

isolearre posysje. Krekt it brûken fan de taal by oare programmaûnderdielen is fan grut belang foar: 

a. de nedige oefening; 

b. de lykweardigens fan de taal.  

De fraach is relevant oft de ferplichting fan it Frysk op de Ljouwerter pabû soargje kin foar 

foldwaande personiel mei foech Frysk op alle basisskoallen yn ús provinsje. Skoalbestjoeren kinne 

ek learkrêften sûnder foech Frysk fan pabû’s bûten Fryslân beneame. Âld-ûnderwiisminister Slob 

fûn okkerjiers – mei it each op de krapte oan ûnderwizend personiel – dat dêrom mar net oer dát 

foech praat wurde moast. Sa is der altiten wol in ferlechje te finen om it belang fan kwalitatyf 

personiel te ûntkennen. Soe dat ek foar it Hollânsk jilde? 

In folgjende en mear demokratyske stap soe it politike beslút wêze om yn it Fryske taalgebiet it 

Frysk as funksje-eask foar learkrêften op te nimmen. By in ferplichting heart in funksje-eask sa’t dy 

foar ‘Nederlânsk’ en oare fakken ek de gewoanste saak fan ’e wrâld is. De bern hawwe rjocht op in 

learkrêft dy’t it Frysk behearsket. It ‘fromme’ praat fan de oerheid yn beliedsstikken dat it ûnderwiis 

yn it Frysk sa wichtich is, beart dan ek as skuorde klokken as nei de praktyk sjoen wurdt. 

Foar de nedige neiskoalling fan learkrêften sûnder foech is de fakultative kursus Klasse Frysk 

beskikber. Al hoe goed oft de kursus ek wêze kin, mei sok belied hâldt men de frijbliuwende 

situaasje oerein. Learkrêften dy’t om hokfoar reden dan ek net ‘bevoegd en bekwaam’ binne, soenen 

in tydlike beneaming krije kinne en ferplichte wurde moatte om it foech te heljen.  
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Earste- en twaddegraads oplieding 

As it Frysk yn it ûnderwiis in ekonomyske faktor is en wurdt, sil dat ek goed wêze foar de posysje 

fan de 1ste- en 2de-graads learare-oplieding. Datselde jildt foar RUG en Campus Fryslân mei 

bachelor- en masteropliedings op it mêd fan it Frysk en meartaligens. It fierwei effektyfste belied 

foar it Frysk is om de taal ta in ekonomyske faktor te meitsjen. Sok ‘natuerlik’ belied is ek 

demokratysker (en goedkeaper) as it wurkjen mei alderhande stimulearringsmaatregels dêr’t de 

útkomst gauris tige ûnwis fan is.15 

5h Spesjaal ûnderwiis 

Yn de WEC (Wet op de expertsecentra) hat it Frysk in fakultative status. Provinsjale Steaten hawwe 

yn kêst 13, lid 8 wetlik de mooglikheid om nei oerlis mei it spesjaal ûnderwiis kearndoelen Frysk 

fêst te stellen dy’t neffens ûnderwiissoarte ferskille kinne. Ien en oar hat de goedkarring fan de 

minister nedich, sa’t dat ek formulearre is by it primêr en fuortset ûnderwiis. 

It projektplan stelt as doel dat der oandacht foar de thústaal fan it Fryske bern wêze moat. Oer 

kearndoelen wurdt net skreaun. Wol dat der ‘maatwurk’ fereaske is. Neffens it projekt sil der yn de 

kommende tiid mear omtinken foar it Frysk wêze en dêrby is benammen tocht oan de skoalstipers 

dy’t mei de skoalle in groeiplan meitsje en helpe by útfiering en evaluaasje. Foar de nedige boarging 

yn it skoalprogramma – in taalbeliedsplan – sil dy help ek ynroppen wurde. Yn it gefal dat der gjin 

Frysktalige learkrêften binne, wurdt in oplossing socht troch it ynskeakeljen fan 

memmetaalsprekkers en kwalifisearre taalstipers. De kursus Klasse Frysk stiet ek foar de learkrêften 

iepen en der sil gaadlik besteand en nij lesmateriaal sammele wurde. Oant safier it projektplan. 

Yn ferliking mei it basis- en fuortset ûnderwiis wurdt it Frysk yn it spesjaal ûnderwiis noch mear op 

efterstân holden troch de frijbliuwende, fakultative status. Kearndoelen Frysk foar it spesjaal 

ûnderwiis (primêr ûnderwiis) foarmje dus gjin ferplichte oanbod foar de skoallen, nettsjinsteande 

kêst 8 fan it ratifisearre Europeesk Hânfêst.16 It argumint fan ‘maatwurk’ foar de klusters 2, 3 en 4 is 

fanselssprekkend, mar de learlingen wurdt sa de kâns ûntnommen om ‘safier mooglik te kommen’. It 

is in tige negatyf diskriminearjend en anty-pedagogysk argumint om krekt dy bern, dy’t al kwetsber 

binne en ferlet hawwe fan feiligens, gjin ‘substantial part’ fan it ûnderwiis yn de eigen taal te jaan 

(ferl. it Europeesk Hânfêst, kêst 8).17 Al jierrenlang hat de FFU op wetsferoaring oanstien, mar fynt 

gjin gehoar.18  

  

 
15 Sjoch ek: FFU-brief oan OCW oer oplieding Fryske Taal en Kultuer, 120605.pdf (5 juny 2012); FFU-brief oan de 

RuG oer oplieding Fryske Taal en Kultuer, 120605.pdf (12 juny 2012).  
16 Staatsblad 2009 248: Besluit van 18 mei 2009, houdende de vaststelling van kerndoelen voor het speciaal onderwijs 

(Besluit kerndoelen WEC). 
17 Sjoch bgl. ek: Op ’e skealjes. Ferslach en ynterpretaasje fan in enkête [út 1988] oer it Frysk yn it (fuortset) spesjaal 

ûnderwiis (Ljouwert: GCO/MSU, 1990); Ferslach augustus 1988-augustus 1990/Wurkplan augustus 1990-desimber 

1991 fan de wurkgroep ‘Frysk yn it (Fuortset) Spesjaal Underwiis yn Fryslân’. Projekt ‘Frysk yn it (Fuortset) Spesjaal 

Underwiis yn Fryslân’ (M.S.U., Ljouwert, s.j.); Programma stúdzjedei 9 oktober 1991.fan it projekt Frysk yn it 

(Fuortset) Spesjaal Underwiis yn Fryslân (konferinsje 9 okt. 1991 te Ljouwert, MSU); Ferslach fan de begelieding fan it 

Frysk yn it (Fuortset) Spesjaal Underwiis yn Fryslân, 1988-1992 [Einrapportaazje] (Gemeenschappelijk Centrum voor 

Onderwijsbegeleiding in Friesland/Mienskiplik Sintrum foar Underwiisbegelieding yn Fryslân, s.j.); Haadlinen foar it 

Taalûnderwiis yn it (Fuortset) Spesjaal Underwiis (Wolwêzensied Fryslân, seksje ûnderwiis en edukaasje, Ljouwert, 

1992); D. Timmers-Huigens en L.H. Damen, Het leren van zeer moeilijk lerenden. Leerstijlen. Speciaal Onderwijs, 

Leerstrategïeen zml (SLO, Enschede, mei 2004). 
18 Sjoch ek: http://www.ffu-frl.eu/PDF/080915.brFFUoan.BZ.IOCW.TwKoer3de.syklHanf.pdf (15 sept. 2008); 

http://www.ffu-frl.eu/PDF/OCW-Tapassen.Hanfest.181208.pdf (18 des. 2008); FFU-Europeesk Hânfêst, s[f]û en bmû 

oan TK, 240809.pdf (24 aug. 2009); 

http://www.ffu.frl.eu/PDF/091016.Stjoergr.Hoekstra.harksitt.ynl.Tom.SpesjUndetc.pdf (16-10-2009); 

http://ffu-frl.eu/PDF/120605.OCW.opl.Frysk.RuG.br.FFU.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/120605.RuG.opl.Frysk.brFFU.pdf
http://ffu-frl.eu/PDF/120605.RuG.opl.Frysk.brFFU.pdf
http://www.ffu-frl.eu/PDF/080915.brFFUoan.BZ.IOCW.TwKoer3de.syklHanf.pdf
http://www.ffu-frl.eu/PDF/OCW-Tapassen.Hanfest.181208.pdf
http://www.ffu-frl.eu/PDF/090824.defbrFFUoanTw.Keamer.pdf
http://www.ffu-frl.eu/PDF/090824.defbrFFUoanTw.Keamer.pdf
http://www.ffu.frl.eu/PDF/091016.Stjoergr.Hoekstra.harksitt.ynl.Tom.SpesjUndetc.pdf
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Ûnderwiis yn it Frysk beheine ta ‘oandacht foar de thústaal fan it Fryske bern’ docht tinken oan it 

Frysk as ‘opstapke’ nei it Hollânsk. Frysktalige bern soenen bygelyks apart fan de oaren ûnderwiis 

yn harren eigen taal krije kinne, wylst de earste rykstaal de fiertaal foar de hiele groep is. It beswier 

fan sa’n oanpak is dat de net-Frysktalige learlingen sa gjin respekt en ferantwurdlikens foar (de taal 

fan) harren Frysktalige klasgenoaten krije. Frysktalige bern sille har taal dan ek net yn de les brûke 

meie en sa fan harren taal ferfrjemdzje.  

Boppedat is it ek in praktysk probleem: hoe en op hokfoar momint moat yn groepsferbân dy 

‘oandacht foar de thústaal ’ stal krije? Of wurdt mei ‘oandacht’ bedoeld dat de groepslearkrêft mei it 

Frysktalige bern yn de ien-op-ienrelaasje somtiden (of altiten?) de thústaal brûkt? Op himsels is it 

goed om harren in gefoel fan feiligens en akseptaasje te jaan troch harren yn de eigen taal oan te 

sprekken, mar it is ûnfoldwaande foar it ûntwikkeljen fan de (memme)taal. Ôfhinklik fan de 

mooglikheden fan de bern is meartalich ûnderwiis yn it spesjaal ûnderwiis net útsletten. In opfetting 

dat sokke bern net belêstige wurde kinne mei ‘ook nog dát Fries’ is earder taalideologysk as 

pedagogysk fan aard.  

Troch yn it projektplan fêst te hâlden oan de fakultative status fan it Frysk yn it spesjaal ûnderwiis 

wurdt foarbygien oan de betingsten foar in lykweardige posysje. Foar dy bern jildt neist de 

pedagogyske eask fan útgean fan de memmetaal likegoed ek de eask fan tarieding fan alle bern op in 

meartalige maatskippij yn it offisjeel twatalige Fryslân.  

6 Krityske gearfetting 

De wichstichste ymplemintaasjemaatregel út it projektplan is it jaan fan (mear) tiid oan de skoallen. 

Fansels is der altyd tiid nedich om feroarings realisearje te kinnen. Tink bygelyks oan de omslach 

fan it brûken fan fossile brânstoffen nei de tapassing fan sinne- en wynenerzjy. Mar yn it gefal fan it 

ûnderwiis yn it Frysk is dat wol hiel kurieus: de Fryske beweging stiet der by de ferantwurdlike 

oerheid al mear as hûndert jier op oan om it Frysk in rjochtmjittich plak op de skoallen te jaan. 

Troch it ûntbrekken fan essinsjele ymplemintaasjemaatregels hat sels de ferplichting yn 1980 

(basisûnderwiis) yn de ôfrûne fjirtich jier net it winske effekt hân (Rapport Taalplan Frysk, 2018).  

As der al wat dien wurdt – en lokkich is dat op in tal skoallen ek it gefal – dan is dat gauris in 

útsûndering en ôfhinklik fan de (tafallige) ambysje fan dy skoallen en harren personiel, mar as it 

dêrfan ôfhingje moat, is de kâns dat it Frysk yn 2030 fan pjutteboartersplak oant universiteit in 

lykweardich plak krigen hat nihil. Dêrfoar is de druk om de doelen foar it Hollânsk te realisearjen 

fierste grut. Dat freget om de (politike) wil om út de efterstelde posysje wei te kommen en it 

frijbliuwend belied te ferruiljen foar emansipearjend belied. Salang’t it Frysk net ien fan de 

kwaliteitseasken yn it ûnderwiis (wetjouwing en ynspeksje) is, bliuwt de kâns op wiere emansipaasje 

(te) lyts. 

It Ryk hâldt fêst oan syn (ein)ferantwurdlikens foar it ûnderwiis yn it Frysk en hat op grûn fan it 

rapport Hoekstra (2010) it foech foar ûnderwiis yn it Frysk dochs net nei de provinsje Fryslân 

oerdroegen. Hoewol’t de kabinetsreaksje Frysk (2011) iepenet mei ‘It moat better! It kin better!’ is it 

foech eins yn hannen fan de skoalbestjoeren lein mei de ynfiering fan it fereaske draachflak. In 

unike en antydemokratyske konstruksje. Net in pedagogysk-didaktyske oanpak en it sosjaal-

kulturele belang fan ûnderwiis yn it Frysk stiet foarop, mar de opfettings fan de útfierende 

organisaasje oer dy ferplichting. Dat is ek de reden dat it Frysk as funksje-eask net regele is en dat de 

ynspeksje gjin tafersjoch op de resultaten fan it ûnderwiis yn it Frysk útoefenje hoecht. 

Guon skoallen dogge harren bêst, mar fierwei de measten binne fan betinken dat ûnderwiis yn it 

Frysk foar de persoanlike en maatskiplike posysje fan de learlingen gjin goed ding is. Sa is de sirkel 
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wer rûn: ûnfoldwaande behearsking fan de taal makket dat it brûken fan it Frysk (benammen 

skriftlik) frustrearre wurdt. In oplossing mei it leverjen fan dûbeltalige stikken is op termyn de 

deastek foar de taal.  

Mei de draachflakkonstruksje kin de ferantwurdlike lanlike oerheid ‘de hannen yn ûnskuld waskje’. 

Soks yn tsjinstelling ta it Hollânsk. Yn de koroanatiid warskôge de Onderwijsraad foar 

‘kansenongelijkheid’, wylst op guon Fryske skoallen it Frysk salang mar ‘fergetten’ waard. Op 

4 april 2022 hat minister Wiersma de Twadde Keamer in brief stjoerd oer de fuortgong fan it 

‘currriculum funderend onderwijs’. Soks nei oanlieding fan de needgjalp fan de ynspeksje dat it mei 

de basisfeardichheden ‘taal/rekenen/wiskunde, burgerschap’ de ferkearde kant út giet. Mei ‘taal’ 

tinkt ek dizze minister net oan de twadde rykstaal, mar oan de lanlike resultaten foar Nederlânsk. 

Dêrmei wurdt ek de druk op de Fryske skoallen opfierd om twa- of meartalich ûnderwiis nei te 

stribjen, mar sûnder in lykweardich plak foar it Frysk. It 19de-iuwske tinken fan ‘ien lân, ien folk, 

ien taal’ slacht noch altyd foar master op en ûntkent de positive mooglikheden foar twatalich 

ûnderwiis Frysk-Nederlânsk.  

Lykas by de lanlike oerheid ûntbrekt it ek by it provinsjaal bestjoer oan politike wil om de kânsen 

foar it Frysk wier struktureel te ferbetterjen. De ûntwikkele skoalprofilen binne dêr in tryst foarbyld 

fan, lykas ek de ynspeksje fan betinken is. In ferantwurde pedagogysk-didaktyske oanpak wurdt al 

yn ’t foar opkeard troch (ideologysk) ferset yn de skoallen. De FNP-fraksje yn Provinsjale Steaten 

komt de eare ta om op 6 april 2022 in tal fragen oan deputearre Poepjes steld te hawwen oer de 

kearndoelen Frysk en it Taalplan Frysk 2030 nei oanlieding fan niisneamd brief fan minister 

Wiersma.  

It projektplan eaget sympatyk en hat grif syn funksje, mar de oanpak past noch yn it tsjinakseljend 

en opkearend oerheidsbelied. Op syn bêst set dat belied in rem op de efterútgong fan de taalmacht 

fan it Frysk, mar it hâldt it karakter fan in stjerhûskonstruksje. Yn de earder relatyf sletten Fryske 

mienskip koe it Frysk noch iuwenlang oerlibje sûnder in struktureel plak yn it ûnderwiis. Nei de 

Twadde Wrâldoarloch (mei syn ‘iepen mienskip’) leit de taalsituaasje der lykwols folslein oars hinne 

en giet it sechje net langer op dat it Frysk der (sûnder foldwaande effektyf Frysk taalûnderwiis) wol 

bliuwt. Nettsjinsteande de ferplichting fan it Frysk yn it primêr en fuortset ûnderwiis yn de twadde 

helte fan de foarige iuw is ûnder ynfloed fan migraasje en de maatskiplike druk fan de earste rykstaal 

it tal fan hûs út Frysktaligen ûnder de 50% sakke. Hieltyd faker prate Frysktalige bern de lêste tiid ek 

mei harren Frysktalige âlden Hollânsk as hja op skoalle komme. De dominânsje fan it Hollânsk as 

fiertaal yn de groep en it kontakt mei de net-Frysktalige bern soarget foar taalferfrjemding ta fertriet 

fan harren Frysktalige âlden.  

Wat langer oft der wachte wurdt mei it goed neikommen fan de ûnderwiisôfspraken yn it Europeesk 

Hânfêst (1996) wat dreger oft it wurde sil om it Frysk as libbene taal fan ús mienskip in goede 

takomst te jaan. It provinsjaal Frysk taalbelied mei alderhanne subsydzjes en fergeze lespakketten, it 

projekt Klassemint ensfh., hat fierste folle it karakter fan symptoombestriding en giet folslein foarby 

oan de oarsaken fan it ûntbrekken fan ferantwurde meartalich ûnderwiis mei in lykweardich en 

lykberjochtige plak foar it Frysk.  

De koartlyn ferskynde Tuskenrapportaazje BFTK 2019-2022 jout in net al te kritysk oersjoch fan 

hoe’t it der mei it Frysk foar stiet, ek yn it ûnderwiis. Yn in paragraaf wurdt opmurken dat de 

provinsje behelle is by de kearndoelen Frysk en dat it Ryk it foech hat oer de eintermen. No is it 

begryp eintermen yn dit ferbân al lang ferfongen troch de term kearndoelen, omdat dy it ferplichte 
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minimum-oanbod foar de skoallen globaler omskriuwe. Wol binne kearndoelen beskriuwings fan 

kwaliteiten fan learlingen op it mêd fan kennis, ynsjoch en feardichheden (eintermen). 

It probleem is net dat it Ryk dy taak foar de kearndoelen Frysk fan de provinsje oernimt, mar dat it 

Ryk bepaalt oft dy kearndoelen ek in rol spylje by de beoardieling fan de resultaten – de kwaliteit – 

fan it ûnderwiis yn it Frysk. Yn it basisûnderwiis is dat net it gefal (Eintoets Basisûnderwiis). 

Learlingen yn it fuortset ûnderwiis kinne kieze foar in eksamen Frysk en dêrta hat it Ryk in sintraal 

eksamen Frysk (Friese taal en cultuur havo-vwo) ynsteld op basis fan de besteande kearndoelen 

Frysk. De provinsje hat gjin foech krigen foar it opstellen fan toetsen. Dat foech hâldt it Ryk (noch) 

oan himsels en betsjut yn de praktyk in beheining om ta lykweardich ûnderwiis yn it Frysk te 

kommen. 

De Steaten fan Fryslân soenen harren realisearje moatte foar wa’t hja ‘stim’ wêze wolle: foar de 

Hollânske mearderheid of foar de Fryske befolking as gehiel. Wolle de Steaten fêsthâlde oan it 

steatsnasjonalistysk tinken of opkomme foar de demokratyske taalrjochten fan de Fryske mienskip 

en harren taal as in kulturele rykdom?  

It is koart dei, want beliedsmjittich betsjut stilstean efterútgong. It kin noch, mar it sûnder effektive 

betingsten jaan fan mear ymplemintaasjetiid oant 2030 foar it ûnderwiis yn it Frysk betsjut yn de 

heine takomst de ein fan it Frysk as fier- en kultuertaal.  

It is heech tiid om echt ‘wekker’ te wurden! 

Foar de Feriening Frysk Underwiis (FFU), 

drs. T. Dykstra (foars.) 

drs. S.T. Hiemstra (skr.) 

Itens/Drachten, augustus 2022 


