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It Masterplan Basisfeardichheden: mear fan itselde 

Skôging fan Tom Dykstra 

 

Op 12 maaie 2022 stjoerde Dennis Wiersma, minister foar primêr en fuortset ûnderwiis, in 

brief nei de Twadde Keamer mei as ûnderwerp Masterplan Basisvaardigheden. Hy hie noed 

mei de situaasje dat te folle learlingen fan skoalle kamen mei ûnfoldwaande feardichheden op 

it mêd fan taal, rekkenjen, digitale feardichheden en kennis fan de rjochtssteat 

(burgerschapskunde). Mei dat Masterplan wol er yn de kommende tsien jier, mei help fan ek 

oare organisaasjes, de fokus op dy basisfeardichheden lizze.  

No is der neat tsjin om te besykjen dat alle bern ‘belêzen’ fan skoalle komme, dat se goed 

rekkenje kinne, harren rêde kinne mei mooglikheden en gefaren fan de digitale middels en 

partisipearje kinne yn de demokratyske rjochtssteat. Mar no komme de keallen út it hok: in 

70% fan de ferplichte ûnderwiistiid soe oan dy fjouwer fakgebieten bestege wurde 

moatte. 

As ik in learkrêft út it basisûnderwiis konfrontearje mei it neamde persintaazje wurdt hja net 

kjel, mar fynt se dat soks no hast ek al it gefal is. De druk fan de Eindtoets Basisonderwijs 

mei rekkenjen en (Ned.) taal as wichtichste yndikatoaren foar de kwaliteit fan it ûnderwiis is 

grut en bepaalt ek fierhinne it ûnderwiiskundich tinken fan bestjoeren en ûnderwiisminsken. 

Oarsaken fan tekoartsjittende basisfeardichheden  

Yn syn brief neamt de minister oarsaken as it leararetekoart, koroana, in oerfloed oan 

maatskiplike opjeften en in ferâldere kurrikulum (learplan). Op it earste gesicht problemen fan 

de lêste tiid, mar binne dat wol de echte oarsaken? Al folle langer wurdt besocht om troch 

(fernijd) ûnderwiis de maatskiplike partisipaasje fan alle ynwenners te ferbetterjen.  

Nim no it kurrikulum, dat neffens de minister ferâldere wêze soe. It kurrikulum is in 

beskriuwing en ferantwurding fan hoe’t de skoalle syn ûnderwiis jaan wol, wêrby’t rekken 

holden wurde moat mei wetlike easken. Yn Nederlân hawwe wy gjin troch de oerheid 

foarskreaune kurrikula. Eltse skoalle bepaalt dat sels en kin sa it bêste by de 

learlingpopulaasje oanslute. Dy (lanlike) wetlike easken binne: 

- in tal ferplichte lesoeren op jierbasis en de ferdieling oer it skoaljier, 

- de ferplichte fakken, 

- de ferplichte kearndoelen (sûnt 1980 yn it primêr en sûnt 1993 yn it fuortset ûnderwiis).  

Dy kearndoelen jouwe it nivo oan, dat op syn minst yn it programma fan de skoalle oan bod 

komme moat. Kearndoelen jouwe net oan hoe’t dat dien wurde moat. Boppedat moatte 

skoallen harren hâlde oan de Nederlânske wearden sa’t dy yn de grûnwet steane, bygelyks yn 

it anty-diskriminaasjekêst 1. 

 

Om de safolle tiid wurde de kearndoelen kritysk hifke oft se noch by de tiid binne. No wol it 

gefal dat al lang troch kommisjes út it ûnderwiisfjild wurke is oan de fernijing fan de yn 2006 

fêststelde kearndoelen. Dat fernijingsproses slagget mar min. Ek de yn 2018 ynstelde 

kommisje foar de kearndoelen Frysk (kurrikulum.frl) hat gjin útstellen klear krige en dêrom 

hat de provinsje yn 2020 it Cedin nochris deselde fraach steld. 

‘De Haach’ is no oan bar om foar alle fakken dy nije kearndoelen fêst te stellen, mar dat 

keallet ek swier. It is net sasear in kwestje fan ‘ferâldere’ kearndoelen, mar de stânpunten oer 

fernijing lizze te folle útinoar. De yrritaasje spat der dan ek ôf as de jonge minister skriuwt: 

Dit proces heeft nu al veel te lang geduurd en is te groots en meeslepend opgezet (fet Th.D.). 
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Hy wol gjin eindeloze discussies mear, mar sjocht it as in opdracht foar in wetenschappelijke 

curriculumcommissie yn dit gefal de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).  

In histoarysk útstapke  

De problematyk fan de basisfeardichheden is net fan de lêste tiid. Sûnt de sechstiger jierren 

binne der bygelyks miljoenen ekstra yn it ûnderwiis stutsen om ‘efterstân’ fan groepen yn de 

maatskippij foar te kommen. Sa waard mei (taal)kompensaasjeprogramma’s besocht om de 

kleau tusken de ‘earmoedige’ thústaal en de ‘rike’ skoaltaal te sljochtsjen. Yn it 

ûnderwiisfoarrangsbelied waard besocht om it skoalprogramma better ôf te stimmen op de 

kulturele situaasje fan it saneamde legere miljeu. 

Neist de kwalifikaasje- en yntegraasjefunksje spilet de allokaasje- en seleksjefunksje noch 

altiten in rol yn it ûnderwiis. It sosjale miljeu fan de learlingen is dêrby in wichtige faktor. 

Neist de ferskillen yn erflike oanlis by learlingen binne de sosjaal-kulturele skaaimerken fan it 

miljeu meibepalend foar de tagong ta it (winske) ûnderwiis. It giet dêrby om direkt op it 

ûnderwiis rjochte faktoaren lykas ûnderwiisstypjend gedrach fan de âlden as ek de 

opfiedingsstyl en wearde-oriïntaasje yn de húshâlding. 

Yn it stribjen nei ‘gelikense’ tagongskânsen krije saneamde efterstânsgroepen en 

minderheden gau-eftich it stimpel oplein fan in ‘tekoart’ of ‘sosjale ôfwiking’. Mar it 

ferhelpen fan dat ‘tekoart’ smyt in dilemma op, nammentlik de spanning tusken de fereaske 

oanpassing oan de dominante kultuer en it behâlde wollen fan eigen (sosjaal-)kulturele 

identiteit. Soks jildt likegoed yn as bûten de Rânestêd. 

Yn it brief fan de minister is fan dy problematyk neat te merken. Yn syn algemienens kin no 

al sein wurde dat mei in noch strangere fokus op mear tiid foar de basisfeardichheden der gjin 

ferbettering te ferwachtsjen falt. 

Beswieren tsjin it masterplan 

1. Utfiering fan it masterplan liedt ta in fierdere ferskraling fan it primêr en it fuortset 

ûnderwiis.  

Neffens kêst 8 fan de WPO is it ûnderwiis “in ieder geval gericht op emotionele, 

verstandelijke ontwikkeling en ontwikkeling van creativiteit en noodzakelijke kennis van 

sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.” Kêst 1.4 fan de WVO stelt algemiene 

foarming sintraal sa dat der in net ûnderbrutsen ûntjouwing mooglik is.  

It masterplan wol no de ûnderwiistiid foar de (kulturele) feardichheden as taal en rekkenjen 

noch fierder útwreidzje mei it gefaar dat de bern minder konfrontearre wurde mei oare 

ûntwikkelingsgebieten. Sa wurdt bygelyks mei it bûtenskoalsk programma Meer muziek in de 

klas besocht om it muzykûnderwiis op de skoallen (wer) fan ’e grûn te krijen (beskermfrou 

keninginne Maxima). 

It belang fan lêzen, skriuwen en rekkenjen is dúdlik, mar de problematyk is net mei wat ekstra 

tiid op te lossen. Yn it foarste plak moat sjoen wurde nei de wize fan oanlearen fan dy 

feardichheden en hoe’t de skoalle dêrby omgiet mei de thús- of streektaal fan learlingen en 

foaral mei de kultuer fan de thússituaasje (it kultuerdilemma).  

Yn it plan is gjin omtinken foar differinsjaasje; ‘passend ûnderwiis’ sa’t jo wolle. Foar 

learlingen, dy’t gjin muoite hawwe mei de basisfeardichheden, kin de skoaltiid dan ek 

ferfeelsum en minder motivearjend wurde en kinne oare mooglikheden foar ûntwikkeling gjin 

of minder kânsen krije.  
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2. Yn it masterplan is gjin omtinken foar in lykweardich plak foar it Frysk yn it 

ûnderwiis yn ús provinsje. 

As bestie der gjin foar it Frysk ûnderskreaun Europeesk Hânfêst en in Bestjoersôfspraak 

Fryske taal en kultuer (BFTK) 2019-2023! Foar de skoallen yn Fryslân hearre de 

basisfeardichheden foar Fryske lêzen en skriuwen yn it ramt fan meartalich taalûnderwiis in 

lykweardich plak te krijen. Yn it masterplan ûntbrekt omtinken foar transfer fan Frysk nei 

Hollânsk en soms ek Ingelsk en oarsom. Bern mei it Hollânsk as memmetaal kinne sa 

struktureel befoardiele wurde yn ferliking mei oarstalige learlingen en dan is yn dy situaasje it 

ûnderwiis sels in beheinende faktor. In elitêr en iensidige Hollânske oanpak wurket dan 

earslings en is ek net essinsjeel foar it learen om te gean mei digitale mooglikheden en 

demokratyske feardichheden.  

It masterplan foarmet sa in bedriging foar it yn de BFTK oankundige provinsjale Taalplan 

Frysk 2030. As it Frysk yn de oerbleaune 30 % ûnderwiistiid in isolearre plak kriget dan 

hoege jo gjin profeet te wêzen om te foarsizzen dat it Frysk gjin lykweardige kâns hat. It op 

30 jannewaris 2023 útkommen Dingtiidrapport oer in better plak foar it Frysk yn de 

foarskoalske perioade kin wol by it âld papier. 

 

Hjir wreekt him de hybride situaasje dat it Ryk einferantwurdlik is foar it Frysk yn it 

ûnderwiis en dat de provinsje Frysk allinne in rezjy- of útfieringstaak hat. 

Yn de diskusje oer mear foech nei de provinsje Fryslân yn 2010 naam it ministearje fan O&W 

it stânpunt yn dêr gjin foarstanner fan te wêzen omreden dat soks yn striid wêze soe mei kêst 

23 fan de grûnwet en de belangen fan nasjonaal ûnderwiisbelied (sjoch:Stuurgroep 

decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân, 2010, side 9). O&W-

fertsjintwurdiger Bagchus wie fan betinken dat troch mear omtinken foar it Frysk ‘de 

basisvaardigheden onder druk’ kamen te stean.  

Yn syn brief oan de Twadde Keamer ferwiist de minister net nei de rol fan de memmetaal by 

de basisfeardichheden en de positive ûnderfiningen mei in meartalige oanpak sa’t út it 

ûndersyk Trijetalige skoalle yn Fryslân bliken docht (Van Ruijven en Ytsma, 2008). Mar ek 

los fan dy positive ûndersyksresultaten bestiet der in Frysktalige mienskip, dy’t yn syn 

fuortbestean bedrige wurdt as bern hieltyd jonger iensidich mei in oare taal konfrontearre 

wurde. Harren identiteit wurdt útwiske, wylst soks hielendal net nedich is en yn in demokrasy 

net foarkomme mei. 

3. It masterplan giet út fan in rigide tadieling yn fakken sûnder rekken te hâlden mei 

yntegrale mooglikheden om it knyppunt fan oerlading tsjin te gean. 

De sketste lêsproblematyk hat minder mei koroana as wol mei it brûken fan de sosjale media 

te krijen. De hjoeddeistige learlingen ‘libje’ hast mei harren mobyltsje en reagearje troch de 

bank koart en mei in eigen taalgebrûk. Guon fan harren lêze leaver in Ingelsktalich boek, 

omdat it Ingelsk mear status hat en yn it ûnderwiis stadichoan in dominanter plak kriget. 

Ekonomyske motiven ferkringe dan de kulturele, sa’t dat ek yn it universitêr ûnderwiis 

koartlyn wer aktueel wie. Sa kriget net allinne it Frysk, mar ek it Hollânsk it dreech.  

In bykommend probleem is de tapassing fan keunstmjittige yntelliginsje, dy’t it studinten 

‘maklik’ meitsje kin om teksten te produsearjen sûnder dat se sels taalfeardich hoege te 

wêzen. 

In ferplichting ta mear lessen Nederlânsk om geletterdheid en it lêzen fan boeken te berikken 

leit net foar de hân. Der sil studearre en eksperimintearre wurde moatte mei in oanpak, dêr’t 

learlingen – ek by oare fakken – aktiver mei teksten/boeken by omgeane. As in ekstra 
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stimulâns kinne lêsbefoarderingsprojekten in rol spylje lykas it Fryske projekt LêsNo op 

skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Fryslân.  

 

Fan it learen en brûken fan digitale feardichheden kin itselde sein wurde. De diskusje oft it 

mobyltsje no net of wol yn de lessen ferbean wurde moat, is begryplik. It is de fraach lykwols 

oft foar it feilich en fertroud learen om te gean mei dat medium in apart fak nedich is. Mear 

fakken (oerlading) en dêrtroch konkurrinsje mei besteande fakken (skiednis, maatskippijlear 

bygelyks) is gjin oplossing. It giet net allinne om kennis fan ynformaasjetechnyske 

mooglikheden, mar wichtich binne ek etyske noarmen en respektfol omgean mei 

oarstinkenden om oer werkennen fan komplotteoryen op it ynternet mar te swijen. It hâldt 

wearde-oriïntaasje yn en dat is yn it hiele ûnderwiis by alle fakken oan ’e oarder. 

 

In ûnderwerp as steatsynrjochting krige ornaris in plak yn it skiednisûnderwiis / 

maatskippijleer. As der wer ferkiezingen foar de doar stiene, hie ik it lokaal fol mei 

oanplakbiljetten. Mar net allinne dan is respektfolle diskusje en demokratyske beslútfoarming 

oan ’e oarder. Op alderhande manieren en by alle fakken is de ûnderwiissituaasje in 

‘oefenplaats voor democratie en omgaan met diversiteit’, sa’t literatuer oer 

burgerschapskunde oanjout. Mei de kearndoelen kin it (minimale) ûnderwiisoanbod fêststeld 

wurde. 

 

Gearfetsjend:  

De yn it masterplan besprutsen problematyk is aktueel, mar wurdt net oplost troch 

konsintraasje op in pear fakken. De oplossing moat net socht wurde yn de rjochting fan mear 

tiid foar itselde, mar yn in ferbettere oplieding fan learkrêften/dosinten en de mooglikheden 

fan yntegraal ûnderwiis.  

De problemen binne ynearsten net fan ûnderwiiskundige, mar fan maatskiplike aard. Yn 

twadde ynstânsje konsolidearret it ûnderwiis dy ûngelikensens earder as dat dy bestriden 

wurdt. De ynhâld fan it masterplan is te folle rjochte op it realisearjen fan ekstra tiid.  

It feit fan it net neamen fan it Frysk yn it masterplan is op himsels al in foarbyld fan 

foarbygean oan de maatskiplike situaasje. De oarstalige situaasje fan in befolkingsgroep 

wurdt net neamd, mar is wol fan belang; ek wetlik. Boppedat soe it lanlik projekt Masterplan 

Basisvaardigheden net bedriigjend wêze moatte foar it provinsjale projekt Taalplan Frysk 

2030.  


