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Ljouwert, 28 novimber 2022 
 

Rju achte Professor Petra ROTER, 
Rju achte leden fan it Advyskomitee, 

Ut namme fan de Ried fan de Fryske Beweging, in organisaasje dy’t oprjochte waard om it 
brûken fan it Frysk te befoarderjen, freegje wy jo omtinken foar de diskriminearjende 
oanpak fan it Frysk binnen it Nederlânske ûnderwiissysteem. 

Diskriminearjende oanpak fan Frysk yn it ûnderwiis  
De Fryske taal is erkend as in offisjele taal yn de Provinsje Fryslân. Nederlân hat himsels 
juridysk ferbûn om ûnderwiis yn de memmetaal oan te bieden foar de Friezen, dy’t in 
nasjonale minderheid binne yn Nederlân. Nederlân hat himsels ek bûn om op gjin inkelde 
wize de nasjonale minderheid te diskriminearjen, net nei de letter en net nei de geast.  

Nettsjinsteande dy juridyske ferplichtings fan Nederlân makket de Wet op it Primêr 
Underwiis ûnderskiid tusken de Fryske taal en oare (ferplichte) talen op skoalle. Foar Frysk is 
der in ekstra eask, nammentlik it bestean fan draachflak. Dat draachflak hoecht net fêststeld 
te wurden by de direkt belanghawwende (de âlders en harren bern) mar wurdt oanjûn troch 
de direksje fan skoallen sûnder neier ûndersyk en wurdt bekrêftige troch it provinsjaal 
bestjoer. Wichtige advysorganen fan de oerheid hawwe krityk op dizze praktyk en oanjûn 
dat elkenien it rjocht en de romte hawwe moat om yn it maatskiplik en rjochtsferkear 
binnen de grinzen fan de provinsje Fryslân te kiezen foar it brûken fan ien fan beide 
rykstalen (Nederlânsk of Frysk). 

Dêr’t de nasjonale wetjouwer it hat oer draachflak foar de kearndoelen, hat de provinsjale 
regeljouwer dat fertaald nei behearskingsnivo fan it Frysk binnen de skoalle en de feitlike 
ynfolling fan it ûnderwiis yn it Frysk. It draachflak foar it Fryske taalûnderwiis is trouwens 
tanommen sa't út ferskate ûndersiken bliken docht. De advisearring fan skoaldireksjes is faak 
ynjûn troch effisjinsje en in tekoart oan kompetinte dosinten.



 

 

Neffens it Kolleezje foar de Rjochten fan de Minske stiet it ferskillende behanneljen fan 
minsken op basis fan de Fryske taal gelyk oan diskriminaasje op basis fan ras. It is dúdlik en 
klear dat de Ryksoerheid en de provinsje Fryslân by it ûnderwiis yn de Fryske taal ûnderskied 
meitsje tusken de beide offisjele talen yn Fryslân. In part fan de persoanen dy't ta de 
erkende minderheid fan de Friezen hearre, hawwe dêrtroch gjin tagong ta it ûnderwiis yn de 
Fryske taal. De tapassing fan de eask fan foldwaande draachflak meitsje de wei frij foar 
diskriminaasje fan de Fryske taal en dus foar diskriminaasje fan de erkende nasjonale 
minderheid. 

Yn de anneks jouwe wy in wiidweidiger oersjoch fan de juridyske feiten en probleemanalyse. 

 

Fragen oan it Advyskomité 

Ut namme fan ús organisaasje freegje wy jo help by de folgjende twa fragen oangeande de 
tapassing fan it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden: 

1) Kinne jimme foarinoar krije dat de Nederlânske oerheid de diskriminearjende bepalingen 
yn de regeljouwing opheffe sil en wolle jimme de fuortgong dêrfan monitoarje? 

2) De soarchplicht foar de Fryske taal en kultuer is op yndirekte wize en op haadlinen 
oanjûn yn it Ramtferdrach. Yn de Nederlânske wetjouwing is it begryp soarchplicht 
ferankere yn de Wet gebrûk Fryske taal (kêst 2a). Yn de Fryske mienskip en by de 
oerheden is lykwols in soad ûndúdlikens oer de wiere ynhâld fan dy soarchplicht. Dêr is 
neiere útwurking foar nedich troch in groep fan binnen- en bûtenlânske saakkundigen. 
Wy wurkje dêr graach oan mei. Kinne jimme sa'n proses yn gong sette? 

 

Wy hawwe de hope dat jo, it Advyskomité foar it Ramtferdrach oangeande de beskerming 
fan nasjonale minderheden, by steat binne en help ús mei ús fragen en dat it liede sil ta 
feroaringen yn de ûnderwiiswetjouwing yn Nederlân. Wy sjogge út nei jo reaksje. 

 

Mei rju achting, 

 
Reinder REITSMA 
Foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging 
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Annex: 

 

De juridyske feiten 

YNTERNASJONAAL 

It Ramtferdrach oangeande it beskermjen fan nasjonale minderheden is op 1 juny 2005 yngien yn 
Nederlân. Dêrmei ferbynt Nederlân him oan ôfspraken dy't de posysje beskermje fan de Friezen as 
nasjonale minderheid mei in eigen taal en kultuer. Yn kêst 4 is de ferplichting fan de nasjonale 
oerheid dúdlik omskreaun: ‘oan persoanen dy't ta de nasjonale minderheden hearre it rjocht fan 
gelikensens foar de wet en fan gelikense beskerming troch de wet te garandearjen. Yn dat opsicht is 
elke diskriminaasje op grûn fan it hearren ta in nasjonale minderheid ferbean.’ Yn datselde kêst is ek 
ôfpraat dat de oerheid ‘adekwaat rekken hâlde moat mei de spesifike omstannichheden fan de 
persoanen dy't ta de nasjonale minderheden hearre’. 

Yn Protokol nr. 12 by it Ferdrach ta beskerming fan de rjochten fan de minske en de fûnemintele 
frijheden (EVRM), dat op 1 april 2005 yn Nederlân yngien is, stiet boppedat dat ‘it genot fan alle 
rjochten dy't yn de wet fêstlein binne, fersekere wurde moat sûnder hokker diskriminaasje en op 
hokker grûn dan ek, lykas ras, kleur, taal, godstsjinst, politike of oare miening, nasjonale of 
maatskiplike komôf, it hearren ta in nasjonale minderheid, fermogen, berte of oare status.’ Ek yn it 
Ferdrach fan Lissabon fan 13 desimber 2007 (Ferdrach oangeande de Europeeske Uny) stiet yn kêst 2: 
‘De wearden dêr't de Uny op berêst, binne earbied foar minsklike weardigens, frijheid, demokrasy, 
gelikenens, de rjochtssteat en earbiedigjen fan de minskerjochten, mei dêrûnder de rjochten fan 
persoanen dy't ta minderheden hearre. Dy wearden hawwe de lidsteaten mienskiplik yn in mienskip 
dy't kenmerke wurdt troch pluralisme, non-diskriminaasje, ferdraachsumens, rjochtfeardigens, 
solidariteit en gelikenens fan froulju en manlju.’ 

De earbiediging fan de rjochten fan Friezen as nasjonale minderheid mei in eigen taal is dus 
ynternasjonaal juridysk fêstlein. 

 

NEDERLÂN 

De Algemiene wet gelikense behanneling (AWGB) fan 2004 ferbiedt diskriminaasje op grûn fan ras, 
dêrby ynbegrepen taal. It Advyskomitee oangeande de ymplemintaasje fan it Ramtferdrach 
oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden hat it kabinet advisearre om diskriminaasje op 
grûn fan taal eksplisyt yn de wet op te nimmen. De Algemiene wet gelikense behanneling jout oan de 
rjochter en oan it Kolleezje foar de Rjochten fan de Minske in romme beoardielingsromte by de útlis 
fan de grûnen dy't dêryn beskerme wurde, ynklusyf ras, etnyske en nasjonale komôf. It kabinet sjocht 
dêrom gjin oanlieding om it berik fan de AWGB te wizigjen. 

De útgongspunten fan it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden, it 
Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden en it Ferdrach fan Lissabon binne yn 
de Wet gebrûk Fryske taal (yngien op 1 jannewaris 2014) fêstlein yn kêst 2a: ‘Mei it each op de 
mienskiplike ferantwurdlikens en soarchplicht foar de Fryske taal en kultuer meitsje it Ryk en de 
provinsje Fryslân periodyk bestjoersôfspraken foar it útwurkjen fan de ferantwurdlikens oangeande 
Fryske taal en kultuer. Fanwege de ynternasjonale ferdrachsôfspraken op dat mêd kinne de 
bestjoersôfspraken ek foar de Fryske taal en kultuer relevante beliedsmêden omfetsje dy't bûten it 
gebrûk fan de Fryske taal yn it bestjoerlik ferkear en yn it rjochtsferkear lizze.’ De praktyske 
útwurking fan dy wetlik ferankere plicht bart yn de bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer. De lêste 
bestjoersôfspraak is fan 2019. 

It ûnderwiis yn de Fryske taal is op skoallen yn Fryslân wetlik ferplichte en fêstlein yn de Wet op it 
primêr ûnderwiis (WPO) en de Wet op it fuortset ûnderwiis (WVO). Yn kêst 9 (Ynhâld ûnderwiis) fan 
de WPO wurdt neist ûnderwiis yn de Ingelske, Dútske en Frânske taal ek de Fryske taal neamd. Foar 



 

it jaan fan ûnderwiis yn de Fryske taal stelt de wetjouwer in tal easken (sjoch ek kêst 9, lid 7). De 
Minister fan Ûnderwiis jout gjin goedkarring as der net foldwaande draachflak yn it Frysk primêr 
ûnderwiis bestiet foar de foarleine kearndoelen Fryske taal en dy kearndoelen meie net mear 
ynspanningen fan it Frysk primêr ûnderwiis fergje as it oandiel fan it ûnderwiis yn de Fryske taal 
binnen it totaal oan ûnderwiisaktiviteiten rjochtfeardiget. Kearndoelen jouwe oan wat in learling 
kenne en kinne moat foar it berikken fan in beskaat nivo fan taalbehearsking fan de Fryske taal, it 
saneamde kurrikulum. 

Deputearre Steaten fan de provinsje Fryslân kinne op oanfraach fan it befoege gesach fan skoallen 
parsjele of folsleine ûntheffing jaan fan de ferplichting ta it jaan fan ûnderwiis yn de Fryske taal. Yn 
de Beliedsregel foar it krijen fan ûntheffing foar it fak Frysk yn it primêr en fuortset ûnderwiis 
(Provinsjaal Blêd nr. 3671, 26 juny 2015) hawwe Deputearre Steaten in twatal kritearia fêststeld foar 
it beoardieljen fan parsjele en folsleine ûntheffing: 

- it behearskingsnivo fan it Frysk binnen de skoalle (mienskip); 

- de feitlike ynfolling troch de skoalle fan it ûnderwiis yn it Frysk. 

Oan de hân fan in troch de direksje ynfolle frageformulier nimme Deputearre Steaten in beslút oer 
ûntheffing op skoalnivo. It behearskingsnivo op gemeentlik nivo is trouwens goed werjûn yn de 
Taalatlas. 

 

Probleemanalyze 

De Fryske taal is erkend as offisjele taal yn de provinsje Fryslân. De Nederlânske oerheid hat him 
wetlik ferplichte om ûnderwiis yn de eigen taal te fersoargjen foar de erkende nasjonale minderheid 
de Friezen. Dat is de soarchplicht foar de Fryske taal en kultuer. De oerheid hat him ek kommittearre 
om op gjin inkele wize de nasjonale minderheid te diskriminearjen, likemin nei de letter as nei de 
geast. 

Lykwols, de wet WPO yn kêst 9 makket ûnderskied tusken de Fryske taal en de oare talen 
(Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk). Foar it jaan fan it ûnderwiis yn de Fryske taal wurde easken 
steld lykas draachflak. Dat draachflak hoecht net fêststeld te wurden by de direkt belanghawwende 
(de âlders en harren bern) mar wurdt oanjûn troch de direksje fan skoallen sûnder neier ûndersyk en 
wurdt bekrêftige troch it provinsjaal bestjoer. Troch de Ried fan Steat is dêr de kanttekening by 
pleatst dat ‘it ûnderwiisfjild de miening fan de âlders wol meiwage moat’. Ek de Koördinaasje en 
Advys Groep Primêr Ûnderwiis (in kommisje ynsteld troch it ministearje fan Ûnderwiis, no fuortset as 
Koördinaasjegroep Kurrikulum.nu) hat Deputearre Steaten advisearre om allinnich yn útsûnderlike 
gefallen parsjele ûntheffing te jaan fan de wetlike ferplichting om ûnderwiis yn it Frysk te jaan. De 
kommisje wiist der terjochte op dat elkenien it rjocht en de romte hawwe moat om yn it maatskiplik 
en rjochtsferkear binnen de grinzen fan de provinsje Fryslân te kiezen foar it brûken fan ien fan beide 
rykstalen (Nederlânsk of Frysk). 

Opfallend elemint is dat de nasjonale wetjouwer it hat oer draachflak foar de kearndoelen, wylst de 
provinsjale regeljouwer dat fertaalt nei behearskingsnivo fan it Frysk binnen de skoalle en de feitlike 
ynfolling fan it ûnderwiis yn it Frysk.  

It draachflak foar it Fryske taalûnderwiis is trouwens tanommen sa't út ferskate ûndersiken bliken 
docht. De advisearring fan skoaldireksjes is faak ynjûn troch effisjinsje en in tekoart oan kompetinte 
dosinten.  

Tûmba is de Fryske anty-diskriminaasjefoarsjenning en fiert de wetlike taak út foar alle Fryske 
gemeenten. Ien fan de taken is it registrearjen en monitoarjen fan de diskriminaasje-ûnderfiningen 
fan Fryske boargers. Neffens in skriuwen oan Deputearre Steaten (12 novimber 2021) is de Fryske 
taal ien fan de diskriminaasjegrûnen dêr't minsken yn Fryslân har op diskriminearre fiele. Sy fiele har 
net lykweardich behannele om't se Frysktalich binne. Tûmba hat by in klacht (2009-111) by it 



 

Kolleezje foar de Rjochten fan de Minske jurisprudinsje krigen dat ûnderskied op basis fan de Fryske 
taal gelyk stiet oan diskriminaasje op basis fan ras. 

 

Konklúzje 

It is dúdlik en klear dat de Ryksoerheid en de provinsje Fryslân by it ûnderwiis yn de Fryske taal 
ûnderskied meitsje tusken de beide offisjele talen yn Fryslân. In part fan de persoanen dy't ta de 
erkende minderheid fan de Friezen hearre, hawwe dêrtroch gjin tagong ta it ûnderwiis yn de Fryske 
taal. De Beliedsregel 2015 en kêst 9 fan de WPO meitsje yn kombinaasje op slûchslimme wize de wei 
frij foar diskriminaasje fan de Fryske taal en dus fan de erkende nasjonale minderheid. It slûchslimme 
sit yn de kombinaasje fan de foegen fan de Minister en dy fan Deputearre Steaten dy't elk 
ôfsûnderlik net hoege te lieden ta diskriminaasje. Tûmba hat jurisprudinsje dat dit neffens de 
Nederlânske wetjouwing lykweardich is oan diskriminaasje op basis fan ras. 

De Ried fan de Fryske Beweging hat twa fragen oan it Advyskomitee oangeande de ymplemintaasje 
fan it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden: 

1) Kinne jimme foarinoar krije dat de Nederlânske oerheid de diskriminearjende bepalingen yn de 
regeljouwing opheffe sil en wolle jimme de fuortgong dêrfan monitoarje? 

2) De soarchplicht foar de Fryske taal en kultuer is op yndirekte wize en op haadlinen oanjûn yn it 
Ramtferdrach. Yn de Nederlânske wetjouwing is it begryp soarchplicht ferankere yn de Wet 
gebrûk Fryske taal (kêst 2a). Yn de Fryske mienskip en by de oerheden is lykwols in soad 
ûndúdlikens oer de wiere ynhâld fan dy soarchplicht. Dêr is neiere útwurking foar nedich troch in 
groep fan binnen- en bûtenlânske saakkundigen. Wy wurkje dêr graach oan mei. Kinne jimme 
sa'n proses yn gong sette? 

 


