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1. INLEIDING 
Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Afûk hield de Leeuwarder Courant in 
2003 een enquête over de attitude van de Friezen t.o.v. hun eigen taal. 
Van de ondervraagden geeft 68% aan dat de Friese Taal voor hen veel tot zeer veel 
betekent. Voor 56% is het Fries de moedertaal. In ruim 58% van de gezinnen wordt 
altijd of geregeld Fries gesproken. 
 
Van de ondervraagden vindt 65% dat het een taak van de overheid is om Fries actief 
te bevorderen. Het onderwijs speelt in de ogen van de respondenten daarin een zeer 
grote rol, vindt bijna 80% van de ondervraagden. 
De eigen inbreng van de inwoners van deze provincie om het Fries in stand te houden 
wordt door 40% van de respondenten van belang geacht. 
 
In de publicatie “Taal yn Fryslân op 'e nij besjoen” (1995) doen Gorter en Jonkman 
verslag van een onderzoek naar de positie van de Friese taal in de Friese samenleving 
als geheel. Zij komen tot de conclusie dat er t.a.v. de beheersing van het Fries de 
laatste decennia sprake is van een stabilisatie. Een groot deel van de Friese bevolking 
kan de taal spreken. Met betrekking tot het (mondeling) Fries taalgedrag kan in grote 
lijnen ook van een stabiliteit worden gesproken. Ten aanzien van het lezen en 
luisteren is er eveneens sprake van stabiliteit. Het luisteren en kijken naar Friestalige 
programma's (radio en tv) heeft met de uitbreiding van uitzendtijd van Omrop Fryslân 
een grote vlucht genomen. Het schrijven van het Fries is een vaardigheid die door een 
minderheid van de Friese samenleving wordt beheerst, maar ook bij deze vaardigheid 
is er geen sprake van een achteruitgang. 
De onderzoekers melden dat de houding tegenover het Fries de laatste decennia niet 
ingrijpend is veranderd. 
In de onderstaande tabel is de mate van beheersing van de Friese taal op basis van 
drie onderzoeksjaren in percentages weergegeven. 
 
 1967 1980 1994 
VERSTAAN 97 94 94 
LEZEN 84 73 74 
SPREKEN 69 65 65 
SCHRIJVEN 12 11 17 
 

 
De onderzoekers Van der Bij en Valk doen momenteel onderzoek naar Fries in het 
voortgezet onderwijs. Zij melden dat er onder de jongeren van 12 tot 16 jaar  sprake 
is van een duidelijke teruggang in de beheersing van het Fries.  Dit zou kunnen 
betekenen dat de eerder gemelde stabiliteit op termijn niet meer wordt aangetroffen. 
 
Het draagvlak voor de Friese taal is niet in alle regio's van Fryslân even groot. In het 
algemeen zou men kunnen stellen dat de taal op het platteland meer in gebruik is dan 
in de grotere steden. In de regio's Zuid West, Noord en Noord Oost heeft de taal een 
relatief sterke positie. Binnen enkele gemeenten is naast het Fries een lokale taal in 
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gebruik. Het betreft hier de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, waar het 
Stellingwerfs wordt gesproken en de gemeente Het Bildt, met het Bildts als lokale taal. 
Op de Friese Waddeneilanden is het draagvlak voor het Fries tamelijk gering. 
De verschillen komen duidelijk naar voren uit de gegevens van de 13 gemeentelijke 
onderzoeken naar achterstand in het basisonderwijs. Bij dit onderzoek (Fryske 
Akademy 2002/2003) is ook geïnventariseerd wat de eerste taal van de betreffende 
leerlingen in groep 7 is. In de onderstaande tabel is dat als percentage per gemeente 
weergegeven.  
 
 
GEMEENTE FRIES ALS EERSTE TAAL (%) 
Heerenveen 35 
Kollumerland 56 
Dantumadeel 82 
Smallingerland 34 
Ferwerderadiel 64 
Wûnseradiel 57 
Nijefurd 50 
Littenseradiel 67 
Achtkarspelen 66 
Wymbritseradiel 59 
Harlingen 7 
Skarsterlân 58 
Bolsward 17 
 
In 9 van de 13 gemeenten is het percentage 50% of hoger, met Dantumadiel als 
koploper. In de overige vier gemeenten is het percentage laag tot zeer laag, met 
Harns als hekkensluiter. 
 
Er is geen sprake van een stabiele heterogeniteit van de positie van het Fries in deze 
Provincie. Dat wil zeggen dat er geen stabiele situatie is met een duidelijk verschil 
tussen de positie van het Fries op het platteland en de steden. Er is de laatste jaren 
zelfs sprake van een proces van homogenisering, de verschillen tussen het platteland 
en de steden worden kleiner. Dat proces wordt veroorzaakt door migratie en door 
processen in sociale netwerken, waardoor mensen zich in hun taalgebruik aanpassen.  
Over het algemeen kan men dit proces als volgt kenschetsen.  
Er treedt op het platteland een lichte afname van de positie van het Fries op. Dit komt 
met name door een proces van migratie van Friestaligen naar grotere kernen en een 
proces van suburbanisatie bij Nederlandstaligen. In enkele forensendorpen is de 
positie van het Nederlands toegenomen. Daar staat tegenover dat de positie van het 
Fries in een deel van de oude steden en in de jonge steden iets is toegenomen. We 
zien dus dat de tegenstelling tussen stad en platteland is afgenomen.  
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Voor het onderwijs betekent dit dat de scholen met enige regelmaat de talige context 
van hun leerlingen in kaart moeten brengen.   
 
 
 
2. DOEL VAN DEZE NOTITIE 
In deze notitie werken wij aan een impuls voor Fries in het primair onderwijs door de 
doelstellingen op dat terrein te herzien en in te gaan op de verschillen tussen 
leerlingen op dit terrein. Daarbij gaan we uit van het wettelijke kader waarin het Fries 
voor de scholen in Fryslân een verplicht vak is en mede als voertaal bij het onderwijs 
kan worden gebruikt. 
 
De werkgroep verwacht dat wanneer scholen in het taalbeleid de visie met betrekking 
tot meertaligheid en de eigen positionering van het Friese taal in het onderwijs 
beschrijven er geen ontheffing meer voor het Fries hoeft te worden verleend.  
Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben nu de bevoegdheid om scholen tijdelijk 
ontheffing te verlenen m.b.t. de verplichting op het terrein van de Friese taal.  
De werkgroep legt in deze kwestie de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de 
scholen. Dat betekent dat scholen zelf hun taalonderwijs vorm gaan geven aan de 
hand van hun eigen taalbeleidsplan. Daarin zou het centrale uitgangspunt moeten zijn 
dat alle scholen op het terrein van het Fries met alle leerlingen zo ver mogelijk 
proberen te komen. Dit is een keus voor differentiatie op het niveau van de individuele 
leerling.  
 
Deze notitie is als volgt opgebouwd. 
In paragraaf 3 wordt aangegeven dat de situatie rond Fries in het primair onderwijs 
een complexe situatie is. Vanuit deze complexiteit stellen we in paragraaf 4 een drietal 
onderwijskundige uitgangspunten aan de orde. 
Een belangrijke uitwerking t.b.v. het Fries in het primair onderwijs zijn de 
doelstellingen. In paragraaf 5 behandelen wij de nieuwe doelstellingen voor Fries, 
zoals die inmiddels door de minister aan de kamer zijn voorgelegd. 
In paragraaf 6 gaan we nader in op het taalbeleidsplan en de notitie wordt afgesloten 
met de consequenties van het werken met taalbeleidsplannen voor o.a. het volgen 
van de ontwikkelingen op het terrein van taalbeleid in het basisonderwijs.  
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3. DE COMPLEXE SITUATIE VAN FRIES IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 
We geven hieronder een kort overzicht van de complicerende factoren die van invloed 
zijn op de positie van de Friese taal in het primair onderwijs.  
 
A. De diversiteit in de taalachtergrond van leerlingen is groot te noemen. In dit 
kader moeten we een onderscheid maken tussen FT-1, FT-1/2, FT-2 en FT-3 leerlingen. 
Voor een aanzienlijk deel van de leerlingen is Fries de moedertaal (FT-1) en voor een 
ander deel van de leerlingen is dat het Nederlands (FT-2). Een kleine groep leerlingen is 
tweetalig opgevoed. Deze tweetalige leerlingen beheersen het Fries en het Nederlands 
(FT-1/2). Daarnaast hebben we met name in diverse steden te maken met allochtone 
leerlingen (FT-3).  
De laatstgenoemde groep leerlingen is qua taalachtergrond zeer pluriform. Zo wordt 
het onderwijs in de gemeente Leeuwarden geconfronteerd met ongeveer 60 thuistalen 
(Kloprogge et al., 2000). Voor veel van deze leerlingen is het Fries in het gunstigste 
geval de derde taal.  
In dergelijke pluriformtalige situaties is respect voor de (eerste, tweede) taal van de 
ander van extra groot belang Wij gaan er vanuit dat een bepaald percentage 
allochtone leerlingen op een school voor de leraren geen aanleiding is om dan ook 
maar voor alle leerlingen geen aandacht aan de Friese taal en cultuur te besteden en 
zich uitsluitend te richten op het Nederlands.  
De diversiteit in taalachtergrond maakt differentiatie binnen de groep (klas) nogal 
complex.  Wil het onderwijs adequaat inspelen op de verschillen tussen leerlingen, dan 
vergt dat creativiteit en extra inzet van de leraren.  
 
B. De attitude t.a.v. de Friese taal bij leerkrachten en ouders zal grote verschillen 
vertonen. Dat betekent dat wij, naast situaties met een positieve houding t.a.v. de 
Friese taal ook rekening moeten houden met situaties waarin het draagvlak voor Fries 
als vak en als instructietaal geringer zal zijn. Hierbij kan men ook nog niveaus 
onderscheiden. Het is heel goed mogelijk dat de attitude op een abstract niveau 
tamelijk positief is, maar als het een en ander wordt vertaald in concrete 
doelstellingen en activiteiten voor de betreffende school, dan kan het draagvlak 
beduidend minder zijn.  
 
C. De huidige wettelijke status van Fries als vak en instructietaal. Het vak Fries is 
verplicht voor de scholen in de provincie Fryslân, tenzij men een ontheffing heeft 
gekregen van het college van Gedeputeerde Staten. Daarnaast geeft de Wet op het 
Primair Onderwijs (WPO) scholen de mogelijkheid om een gangbare regionale taal in 
het onderwijsleerproces te gebruiken als instructietaal. 
Dit geeft op zich mogelijkheden om het Fries en het Nederlands in een verantwoorde 
combinatie uit te werken in een concreet taalbeleid als onderdeel van het 
kwaliteitsbeleid van de school. Dit doet recht aan de tweetaligheid van de Provincie 
Fryslân, waarbij een goede beheersing van beide talen in het algemeen het 
uitgangspunt zal zijn.  
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D. Uit onderzoek van de inspectie van het onderwijs (2001) blijkt dat een 
aanzienlijk deel van de scholen een lage prioriteit geeft aan het Fries. Uit het laatste 
inspectierapport over Fries in het basisonderwijs blijkt dat ongeveer 30% van de 
basisscholen een zodanig onderwijsaanbod heeft, dat daarmee de kerndoelen Fries in 
voldoende mate aan bod komen.  
 
E. De verschillen tussen de scholen m.b.t. de tijd en de aandacht voor Fries 
binnen het onderwijsprogramma hebben uiteraard ook te maken met de 
deskundigheid van de leraren op het terrein van het Fries. Het gaat hier om de eigen 
beheersing van de Friese taal en de pedagogisch didactische vaardigheden op het 
terrein van tweetalig onderwijs. 
 
F. Naar aanleiding van de grote verschillen tussen de scholen willen wij komen tot 
mogelijkheden van differentiatie. We moeten hierbij opmerken dat het systeem van 
differentiatie betrekking heeft op de kerndoelen voor Friese taal zoals de minister die 
aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd. De door de minister voorgestelde doelen zijn 
in paragraaf 5 opgenomen. Deze twee onderwerpen hangen tevens samen met de 
opdracht van de minister aan de SLO om te komen tot een nieuw leerplan voor Fries 
in het PO. 
 
 
 
4. UITGANGSPUNTEN  
In dit hoofdstuk komen enkele onderwijskundige uitgangspunten aan de orde die 
richtinggevend zijn voor de wijze waarop het onderwijs met de doelstellingen voor 
Fries aan de slag kan gaan.   
 
A. Uitgaan van de beginsituatie 
Scholen voor primair onderwijs moeten voor het taalontwikkelingstraject een aantal 
belangrijke gegevens met betrekking tot de beginsituatie van de school inzichtelijk 
maken. 
Zo moeten zij de thuistaalsituatie van hun leerlingen in kaart brengen en naast de 
toetsresultaten voor Nederlands ook zicht krijgen op de mogelijke toetsresultaten voor 
Fries en Engels. Bovendien moet er een analyse plaatsvinden van de beginsituatie op 
leerkracht- en teamniveau wat betreft de taalcompetenties. 
Op deze wijze maakt de school een taalkaart van de gehele schoolpopulatie. De 
taalkaart is, in combinatie met de geformuleerde doelen voor het talenonderwijs 
uitgangspunt voor aansluitend taalbeleid. Daarnaast moeten bestaande afspraken over 
voertaal (lestaal,instructietaal) en omgangstaal (taal bij informele contacten tussen 
leraar en leerling) inzichtelijk gemaakt worden. Zijn er verder nog afspraken 
vastgelegd met betrekking tot de interne en externe functionaliteit van de talen, 
m.a.w heeft een taal een functionele plaats binnen de schoolorganisatie en hoe is dat 
met betrekking tot de presentatie en verslaggeving naar de ouders en externen?  
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Het taalbeleid vormt het taalprofiel van de school. Aanzienlijke verschillen in de 
taalkaart zullen leiden tot verschillen in het taalprofiel van de scholen. Het is uiteraard 
van belang de taalkaart na een aantal jaren opnieuw op te stellen. Veranderingen die 
zijn opgetreden kunnen aanleiding zijn het taalbeleidsplan aan te passen.   
Naast de talige achtergrond van leerlingen, zijn ook mogelijke leerbelemmeringen,  of 
juist extra taalmogelijkheden bij individuele leerlingen een belangrijk gegeven. 
Het is aan de school om in het taalbeleidsplan aan te geven hoe men naar de 
taalmogelijkheden van ieder afzonderlijk kind differentieert.  
 
B. Integraal taalbeleid 
Fryslân is een tweetalige provincie. Dat houdt onder andere in dat er zich allerlei 
situaties voordoen waarin de twee talen worden gebruikt. Dat betekent dat de 
communicerende personen in ieder geval respect hebben voor elkaars taal. Bovendien 
vereist een tweetalige situatie dat elke persoon de beide talen in ieder geval in 
redelijke mate passief beheerst. In feite zijn dit de twee noodzakelijke voorwaarden 
voor tweetalige communicatie.  
In de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en het Bildt is er sprake van een 
drietalige situatie. Naast de eerste rijkstaal en de regionale taal wordt er een lokale of 
streektaal gehanteerd, respectievelijk het Stellingwerfs en het Bildts. Naast een goede 
passieve en actieve beheersing van het Nederlands zou men hier in ieder geval 
moeten streven naar een redelijke mate van passieve beheersing van het Fries en de 
betreffende streektaal.  
 
In het onderwijs zouden het Fries en het Nederlands als vak aan bod moeten komen  
en mede als voertaal en omgangstaal kunnen functioneren..  
De streektaal heeft wettelijk geen status als vak in het onderwijs, maar binnen het 
primair onderwijs wordt scholen de mogelijkheid geboden om de streektaal mede als 
voertaal bij het onderwijs te gebruiken.  
 
Integraal taalbeleid houdt in dat de talen Nederlands, Fries, Engels en/of andere talen 
niet los van elkaar staan. Zo  kunnen bijvoorbeeld activiteiten en strategieën op het 
gebied van woordenschatontwikkeling, begrijpend en studerend lezen in samenhang 
aan de orde komen. 
Ter ondersteuning van de scholen is een format voor een taalbeleidsplan ontwikkeld. 
De format functioneert als een soort handleiding bij het formuleren van taalbeleid. Met 
behulp van deze format worden de volgende aspecten van taalbeleid uitgewerkt: 
 
 de inventarisatie van de talige achtergrond van de leerlingen; 
 het formuleren van de algemene ambities op het terrein van 

  Nederlands, Fries, Engels en/of andere (streek)talen 
 De na te streven doelstellingen; 
 De activiteiten die in het onderwijs aan de orde komen om de  

  geformuleerde doelstellingen met de leerlingen te kunnen realiseren; 
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 De professionaliteit van de leraren op het vakinhoudelijke en het didactische 
  terrein. Daaronder valt ook de beheersing van de Friese taal; 
 De wijze waarop de school nagaat in hoeverre de doelstellingen zijn 

  gerealiseerd (evaluatie); 
 
 
C. Niveauverschillen 
Iedere school zou zelf moeten aangeven tot welk niveau men met betrekking tot de 
doelstellingen Fries een onderwijsaanbod heeft. Daarbij kunnen de doelstellingen 
worden onderverdeeld in de taalvaardigheden verstaan, spreken, lezen, schrijven en 
taalbeschouwing. In het voorafgaande zijn we in het kader van twee- en drietaligheid 
kort ingegaan op twee noodzakelijke voorwaarden: respect voor de regionale taal c.q. 
de streektaal en in ieder geval een redelijke passieve beheersing van de regionale taal 
en streektaal. Dit zou men op kunnen vatten als minimum-doelstellingen, niet op 
school- maar op leerlingniveau. 
 
De werkgroep heeft dit nader uitgewerkt tot de volgende concrete formulering voor 
het minimumniveau per leerling: 
    De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het   
    gebruik van de Friese taal door henzelf en/of door anderen, waarbij het  
    minimale uitgangspunt is dat men bereid is elkaar te willen verstaan.  
Binnen het curriculum van de school wordt op systematische wijze aandacht besteed 
aan de Friese cultuur en de Friese geschiedenis. 
Beide bovengenoemde elementen zijn aanwezig in het project Heemkunde, zoals dat 
al enige jaren in het primair onderwijs in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf 
functioneert. 
 
Elke school zal zich inspannen om t.a.v. de beheersing van de reeds genoemde talen 
met elke leerling zo ver mogelijk te komen. 
Hoewel FT-1 en FT-1/2 leerlingen vanuit een andere beginsituatie starten, moeten ook 
FT-2 leerlingen met goede taalmogelijkheden de kans krijgen  zich op het hoogste 
niveau van de Friese taal te ontwikkelen. 
Er zijn t.a.v. het Fries ook met deze leerlingen goede resultaten te behalen, maar dat 
vergt uiteraard een kwalitatief hoogwaardig curriculum in combinatie met voldoende 
onderwijstijd.  
 
Op basis van het bovenstaande komt de werkgroep tot de conclusie dat er, aangezien 
de te bereiken doelstellingen op leerlingniveau worden gehanteerd, er geen sprake 
meer kan zijn van ontheffing. Elke school geeft in haar taalbeleid aan welke doelen 
voor welke groep leerlingen realiseerbaar zijn, waarbij de taalachtergrond en de 
taalvaardigheid van individuele leerlingen als uitgangspunt dienen. Elke school zal zich 
inzetten om, in het licht van de herziene doelstellingen Fries voor alle leerlingen de 
optimale resultaten te behalen.  
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De tweede doelstelling heeft een duidelijke relatie met de cultuur-pedagogische 
discussie. Binnen de methoden voor het basisonderwijs, met name methoden op het 
terrein van wereldoriëntatie, zou er in ieder geval per hoofdstuk ruimte moeten zijn 
om de regionale aspecten van het onderwerp nadrukkelijk aan bod te laten komen. 
Juist deze relatie met de eigen regio maakt het onderwerp voor leerlingen extra 
interessant.  
Dat betekent dat er een methode moet worden ontwikkeld die het mogelijk maakt dat 
leerlingen, gebruikmakend van de ict-mogelijkheden, in grote mate individueel werken 
aan de verschillende vaardigheden in het Fries. Dat betekent een systeem van 
individuele progressie (IPS). Het zal de nodige tijd en moeite kosten om een dergelijk 
systeem te bouwen. Op dit moment wordt er binnen de gemeente Opsterland op 
kleine schaal ervaring opgedaan met deze manier van cursorisch werken. Bij de 
ontwikkeling van het nieuwe taalpakket Fries door GCO fryslân wordt sterk ingezet op 
differentiatie, zelfstandig werken, interactief en integraal taal-onderwijs. De 
(concept)doelstellingen voor Friese Taal worden in het taalpakket vertaald naar vier 
niveaus van werken.  
Voor een goede taalontwikkeling is het van belang om ook na te denken over het 
gebruik van het Fries als voertaal in het weekprogramma en hiervoor een duidelijk 
afgebakende tijd te vinden. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het 
onderwijzen van een taal, alleen als vak, minder effectief is. Juist wanneer de taal 
mede als voertaal gebruikt wordt, zijn er betere resultaten merkbaar. De school kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen om naast vier dagen consequent Nederlandstalig onderwijs, 
één dag het onderwijs consequent in het Fries aan te bieden. Op deze ene dag kan 
het Fries volledig functioneren in alle domeinen van taal. De eerste ervaringen op dit 
gebied zijn positief en wijzen in de richting van winst voor zowel het Nederlands als 
het Fries en in geval van een drietalige school ook het Engels (zie bijv. Ytsma, 
2001/2004).  
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5. DE DOELSTELLINGEN 
 
Het curriculum van het primair onderwijs wordt over het algemeen als te overladen 
ervaren. Daarnaast wil de rijksoverheid de scholen meer zeggenschap geven over het 
onderwijsprogramma. De commissie herziening kerndoelen primair onderwijs (de 
commissie Wijnen) heeft voorgesteld om een onderscheid te maken tussen het 
kerncurriculum, dat voor alle scholen het kernprogramma vormt en het differentiële 
curriculum, dat met name door de scholen zelf kan worden ingevuld. Volgens de 
voorstellen aan de minister (maart 2004) wordt het Fries in Fryslân verplicht gesteld 
binnen de vrije ruimte van het differentiële curriculum. 
Ter voorbereiding van de wijzigingen in het curriculum heeft de minister de Stichting 
Leerplanontwikkeling (SLO) de opdracht gegeven om alle kerndoelen van het PO te 
herzien. Dit heeft inmiddels geleid tot het voorstel herziene kerndoelen basis-
onderwijs.  
 
Hieronder geven wij, na een karakteristiek, de kerndoelen weer zoals de minister die 
uiteindelijk aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd. 
De niveau-aanduiding achter de doelstelling correspondeert met het niveau waarop dit 
item binnen het nieuwe taalpakket Frysk wordt aangeboden. 
 
Friese taal 
 
Karakteristiek 
Basisscholen in de provincie Fryslân dienen onderwijs in de Friese taal op te nemen in 
hun aanbod op grond van artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs. 
Onderwijs in het Fries heeft, evenals onderwijs in het Nederlands, een 
maatschappelijke en een sociale functie. De maatschappelijke functie valt samen met 
dezelfde functie van het onderwijs in het Nederlands: de rol van taal bij het verwerven 
van inhouden en vaardigheden in alle leergebieden en de transfer tussen taal en 
‘andere vakken’. In scholen waar Fries aangeboden wordt staat dit onderwijs daarom 
niet los van onderwijs in het Nederlands. Tussen beide is transfer, bijvoorbeeld 
uitbreiding van de woordenschat, luister- en leesstrategieën, taalbeschouwing. 
Naast een maatschappelijke functie heeft het onderwijs in het Fries een sociale en 
culturele functie. Kinderen worden vertrouwd gemaakt met het zich leren uit te 
drukken in de taal die in de provincie, de regio, de plaats, de buurt en het gezin in 
informele en formele situaties gebruikt wordt. Daarmee nemen zij ook deel aan de 
cultuur van de eigen streek voor zover die samenhangt met het gebruik van het Fries. 
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Kerndoelen Friese taal: 
 
 Mondeling taalonderwijs 
1. De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van 

het Fries door henzelf en anderen. 
2. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om 

teksten die informatie, verstrooiing, meningen of aanwijzingen bevatten over voor 
hen bekende onderwerpen.  

3. De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties 
uit hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp 
waarmee zij vertrouwd zijn. 
 
  Schriftelijk taalonderwijs 

4. De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent 
voorkomende teksttypen (zoals: folders, brochures, artikelen, websites, 
songteksten).  

5. De leerlingen leren eenvoudige teksten te schrijven over alledaagse onderwerpen 
met het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren.  
  
Taalbeschouwing, waaronder strategieën 

6. De leerlingen verwerven een woordenschat van zeer frequent gebruikte Friese 
woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.  

 
 
De kerndoelen 1 en 2 zijn dekkend voor het minimumniveau zoals de werkgroep dat 
heeft geformuleerd op pagina 8 van deze brochure. De kerndoelen zijn algemeen 
geformuleerd, zodat de scholen de ruimte krijgen om binnen deze doelstellingen 
leerlingen op verschillende niveaus te laten functioneren. De werkgroep wil de 
differentiatie tussen leerlingen aan de scholen overlaten. Elke school zet in principe in 
op alle bovenvermelde doelen. De school zal beargumenteerd in het taalbeleidsplan 
aangeven waarom bepaalde doelen voor bepaalde leerlingen niet worden nagestreefd. 
De leerlingen kunnen m.b.t. de te bereiken doelstellingen worden gegroepeerd naar 
talige achtergrond (thuistaalsituatie) en/of naar talige mogelijkheden (taalvaardigheid 
van kinderen). 
Zo kan de school ook aangeven dat men met (een deel van) de leerlingen streeft naar 
meer dan datgene wat er in de kerndoelen staat vermeld. Wij denken dat dit onder 
andere het geval zou kunnen zijn bij de scholen die nu deelnemen aan het project 
‘Trijetalige Basisskoalle”. De kerndoelen zijn dus niet limitatief. Als een school meer wil 
doen dan de kerndoelen, dan kan dat zonder meer.  
 
Op deze wijze krijgt de school de ruimte om aan te geven hoe men wil differentiëren 
in het aantal te bereiken doelen. De werkgroep vindt dat op deze wijze het beste 
wordt aangesloten bij de verschillen tussen leerlingen.  



 
 
Doelstellingen Fries in het PO    def. Versie december 2004  12 

 
Uitgaande van de zes kerndoelen komen we in tot een doelstellingenprofiel ofwel een 
schoolprofiel. Daarin kan de school in een staafdiagram aangeven met welk deel van 
de leerlingen men welke doelstellingen zou willen bereiken. Daarbij worden 
doelstellingen 1 en 2 als minimumniveau per leerling beschouwd. Dat betekent dat 
deze doelstellingen in ieder geval van toepassing zijn voor alle leerlingen. 
Het is uiteraard de bedoeling dat de scholen met zo veel mogelijk leerlingen tevens de 
andere doelstellingen bereiken.  
Om na te gaan in hoeverre de afzonderlijke doelstellingen gehaald worden, zullen er 
nog aanvullende toetsen ontwikkeld moeten worden.    
 
Hieronder is bij wijze van voorbeeld een schoolprofiel van een fictieve basisschool 
weergegeven. Deze school bestaat voor de helft uit Ft-1 en voor de helft uit Ft-2 
leerlingen. Per doelstelling, waarbij doelstelling 1 en 2 zijn samengevoegd, zijn de 
beginsituatie (Begin) en de te bereiken eindsituatie (Eind) weergegeven.  
 
 

Basisschool 'De Taalkanjer'
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Voor het stapsgewijs voorbereiden van een taalbeleidsplan kunnen scholen gebruik 
maken van een format, toegespitst op de specifieke taalsituatie in Fryslân, zoals u dat 
aantreft in de bijlage(n). 
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6. Evalueren, visiteren en inspecteren. 
Wij hebben nu een systeem van differentiatie op leerling-niveau geïntroduceerd 
waarbij leerlingen uiteraard ook kunnen worden gegroepeerd en het overzicht van de 
te bereiken doelen in relatie tot het aantal leerlingen in een schoolprofiel kan worden 
weergegeven. Binnen dit systeem is het taalbeleidsplan het centrale document.  
 
Taalbeleidsplan 
In het taalbeleidsplan moet o.a. het beleid m.b.t. het omgaan met meertaligheid, 
waaronder Fries, worden beschreven.  Aanbod en ambitieniveau zullen in het 
taalbeleidsplan worden beargumenteerd en beschreven. Bovendien zullen planning en 
organisatie van de te realiseren doelen in het kader van het kwaliteitszorgbeleid 
(WPO, art. 10 en 12) moeten worden beschreven. Het gestelde ambitieniveau van de 
school ten aanzien van haar taalbeleid moet voor betrokkenen helder zijn omschreven.  
Het taalbeleidsplan kan een integraal onderdeel vormen van het Schoolplan. Het 
bewaken van de kwaliteit betekent ook dat de school het effect van de 
taalbeleidsactiviteiten vaststelt en daar open over communiceert met de verschillende 
belanghebbenden. Sinds de invoering van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) zijn 
de scholen primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs, dus 
ook voor het onderwijs van de Friese taal. 
 
Rol van de Inspectie 
Volgens artikel 3, lid 2 van de WOT is de inspectie voor het onderwijs belast met o.a. 
de volgende taak: het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs op basis van het 
verrichten van onderzoek naar de naleving van de bij of krachtens een onderwijswet 
gegeven voorschriften en andere aspecten van kwaliteit. Echter het periodiek 
analyseren en evalueren van deze taalbeleidsplannen en Schoolplannen van bijna 500 
scholen voor primair onderwijs in Fryslân is een zeer omvangrijke en zeer 
arbeidsintensieve taak. Het is nog maar de vraag of de inspectie qua capaciteit is 
toegerust om het toezicht op deze wijze uit te voeren. Ook al zou de inspectie bereid 
zijn dit zo uit te voeren, dan nog is het de vraag of de inspectie daarvoor in personele 
zin de capaciteit heeft. De werkgroep schat in dat de inspectie wel kan controleren of 
een school beschikt over een taalbeleidsplan met een paragraaf meertaligheid, maar 
niet de mogelijkheid heeft al deze taalbeleidsplannen ook inhoudelijk te toetsen.    
                                                        
 
Rol van de Provincie Fryslân 
In het kader van de ontwikkeling en de uitvoering van een taalbeleidsplan wil de 
Provincie Fryslân een stimulerend beleid voeren richting het onderwijsveld. 
Een stimulerend beleid werkt optimaal als er wordt ingezet op de deskundigheid van 
de scholen en de bovenschoolse directies. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van 
de evaluatie en monitoring m.b.t. taalbeleid overgelaten zal worden aan de scholen 
zelf. De verantwoording van het gevoerde schoolbeleid en de behaalde resultaten 
zullen echter periodiek met Provincie en inspectie moeten worden besproken.  
 
 



 
 
Doelstellingen Fries in het PO    def. Versie december 2004  14 

Visitatiecommissie 
Besturen of bovenschoolse directies kunnen zich, met een verzoek tot visitatie van een 
school, in het kader van taalbeleid, richten tot de provincie. Een door de Provincie 
ingestelde en gefinancierde visitatiecommissie, bestaande uit  ervaringsdeskundigen 
uit het primair onderwijs en taaldeskundigen, inventariseert incidenteel en op verzoek 
van de provincie Fryslân de taalbeleidsplannen c.q. de schoolplannen van de Friese 
scholen. De visitatiecommissie kan jaarlijks zo’n tien tot vijftien scholen bezoeken. De 
school moet dan wel een taalbeleidsplan hebben en in dit kader verantwoording willen 
afleggen over de kwaliteit van de uitvoering ervan in de praktijk. De bevindingen van 
de visitatiecommissie worden besproken met de besturen en directies van de scholen. 
De inspectie van het onderwijs zal over de bevindingen van de visitatiecommissie 
geïnformeerd worden.  
 
De scholen worden jaarlijks bezocht door de inspectie van het onderwijs. In het 
jaarlijks onderzoek neemt de inspectie kennis van de ontwikkelingen van de school. 
Ook het taalbeleid kan hierbij aan de orde worden gesteld. 
 
De Provincie Fryslân gaat na wat voor de nabije toekomst de mogelijkheden zijn om 
scholen die een kwalitatief goed taalbeleid voeren te belonen. Scholen kunnen zo 
mogelijk na visitering een certificering of bonus ontvangen. Deze scholen zouden als 
voorbeeldscholen kunnen fungeren naar andere scholen (“good practice”) 
 
In het kader van het Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO) kan de minister de inspectie 
vragen een specifieke evaluatie m.b.t. de positie fan de Friese taal in het Friese 
primair onderwijs uit te voeren. Hierover zijn in de Bestuursafspraak Friese Taal en 
Cultuur tussen de provincie en het ministerie concrete afspraken gemaakt. 
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7. RELATIE MET DE ADVIES-KERNDOELEN FRIES VOOR  
  DE  BASISVORMING 
 
De Taakgroep Vernieuwing Basisvorming (TVB) heeft een advies aan de minister 
uitgebracht over nieuwe kerndoelen Fries voor de basisvorming. De Taakgroep komt 
tot de formulering van deze kerndoelen, omdat zij het vak Fries voor de eerste fase 
van het voortgezet onderwijs in de Provincie Fryslân beschouwt als een uitbreiding op 
het kerncurriculum.  
 
De TVB heeft het aantal kerndoelen voor de basisvorming van 300 teruggebracht tot 
ongeveer 70. De doelstellingen zijn in algemene bewoordingen geformuleerd. Met 
betrekking tot de kerndoelen Fries is de TVB zich zeer bewust geweest van het feit dat 
de instroom vanuit het primair naar het voortgezet onderwijs op het terrein van de 
Friese Taal en Cultuur zeer divers is. Leerlingen verschillen qua talige achtergrond. 
Bovendien komen zij van basisscholen die verschillen in de mate waarin Fries een 
plaats heeft in het onderwijsprogramma. Tenslotte verschillen leerlingen qua 
capaciteiten Dit wordt wel de drievoudige heterogeniteit genoemd waar leraren Fries 
mee te maken hebben.  
 
De Taakgroep komt tot een driedeling in de te formuleren kerndoelen. De eerste drie 
doelstellingen zijn in feite voor alle leerlingen bedoeld en hebben betrekking op het 
deelnemen aan een tweetalige cultuur.  
 
De tweede groep van drie doelstellingen is bedoeld voor die leerlingen die de Friese 
taal nog niet beheersen op het eindniveau volgens de doelstellingen voor het primair 
onderwijs.  
De derde groep, ook met drie doelstellingen, is gericht op die leerlingen die het Fries 
beheersen op het eindniveau volgens de doelstellingen voor het primair onderwijs. 
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Hieronder geven we de doelstellingen weer: 
 
  Deelnemer aan een tweetalige cultuur 
1. De leerlingen leert de betekenis van de tweetalige Friese cultuur voor het 

dagelijkse leven onderkennen en leert die te vergelijken met situaties in en 
buiten Nederland. 

2. De leerling leert aan de hand van voorbeelden de specifieke kenmerken van de 
Friese cultuur te begrijpen en in verband te brengen met de historische 
achtergronden daarvan.  

3. De leerling leert aan de hand van voorbeelden het belang van Friese 
cultuuruitingen te onderkennen (teksten, muziek, toneel, film, tv en radio) en 
de betekenis die hij daaraan hecht onder wooorden te brengen. 

 
 
  
 Leerlingen die de Friese taal nog niet beheersen op het eindniveau PO 
4. De leerling leert om via betekenisvolle contexten een Friese woordenschat op te 

bouwen door toepassing van diverse strategieën. 
5. De leerling leert informatie op te zoeken en te ordenen uit schriftelijke en 

digitale Friestalige bronnen op basis van vragen over onderwerpen die behoren 
tot de eigen belangstellingssfeer. 

6. De leerling leert een informeel gesprek in het Fries te voeren met 
leeftijdgenoten over onderwerpen uit zijn dagelijks leven.  
 
Leerlingen die de Friese taal beheersen op het eindniveau PO 

7. De leerling leert om zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken en 
zich daarbij te houden van de taalconventies van het Fries (spelling, 
grammaticaal correcte zinnen en woordgebruik). 

8. De leerling leert dat het belangrijk is om in formele situaties te communiceren 
volgens de gangbare taalregels van het Fries  

9. De leerling leert om die Friese verhalen, gedichten en informatieve teksten te 
kiezen en te lezen die aan zijn leesplezier en leesvaardigheid tegemoet komen.  
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De eerste drie doelstellingen voor de basisvorming sluiten aan bij de doelstellingen 1 
en 2 voor het primair onderwijs.  
Doelstelling 3 voor het primair onderwijs, die betrekking heeft op de 
spreekvaardigheid, staat in lijn met de doelstellingen 6, 7 en 8 voor de basisvorming.  
Doelstelling 4 voor het PO komt goed overeen met de doelstellingen 5 en 9 voor de 
basisvorming. Ze hebben allen betrekken op de leesvaardigheid.  
Het schrijven van het Fries (doelstelling 5 voor het PO) is voor leerlingen met Fries als 
moedertaal terug te vinden in de doelstellingen 7 en 8 voor de basisvorming. De 
doelstellingen uit het primair onderwijs m.b.t. taalbeschouwing zijn bij die voor de 
basisvorming terug te vinden in de doelstellingen 4, 6 en 7. 
 
De doelstellingen staan inhoudelijk goed met elkaar in een longitudinale lijn. De wijze 
van differentiatie m.b.t. de doelstellingen lijkt tussen het PO en de basisvorming te 
verschillen, maar dat is slechts een kwestie van nuancering. Binnen het PO ligt het 
accent op het leerling-niveau, maar ook daar kan men het nastreven van 
doelstellingen op het niveau van subgroepen formuleren. Dit komt duidelijk tot uiting 
in het schoolprofiel dat we hebben omschreven.  
 
 
 
 
 
22-11-2004 
Provinsjale Wurkgroep Frysk yn it Primêr Underwiis. 
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BIJLAGEN 
 
 
Bijlage: Format taalbeleidsplan       versie Fryslân 
 
1. Algemeen 
1.1 Woord vooraf (de aanleiding) 
1.2 Gegevens van de school 
1.3 Omschrijving taalbeleid 
1.4 Motivering van het belang van taalbeleid op eigen school 
1.5 Formulering van de teamvisie op taal, taalonderwijs en meertaligheid 
1.6 De populatie van de school (waaronder percentage Nederlandstalige en Friestalige leerlingen) 
1.7 Het team van de school (o.a. bevoegdheden op gebied van meertalig onderwijs) 
1.8 De voorschoolse opvang 
1.9 De aansluiting met het voortgezet onderwijs 
 
2. Beschrijving van de huidige situatie m.b.t. het (integraal) taalonderwijs op de  
           school ( Alle vragen hebben betrekking op zowel het Nederlands, het Fries,  
           eventueel Engels en/of de streek- c.q. buurttaal) 
2.1 Methoden en materialen voor het taal- / talenonderwijs (incl. ICT,) 
2.2 Bestede tijd aan taal- / talenonderwijs per jaargroep per domein  
2.3 Afspraken in verband met de rol van taal / talen in andere vakken 
2.4 Signalering, diagnostiek en behandeling van leerlingen met taalproblemen 
2.5 Leerlingvolgsysteem voor taal / talen 
2.6 Toetsresultaten voor taal / talen  
2.7 Onderwijsondersteunende ouderprogramma’s 
 
3. Analyse van het (integraal) taalonderwijs van de school 
3.1 Het taalbeleid in relatie tot de populatie 
3.2 Het taalbeleid in relatie tot het team 
3.3 Het taalbeleid in relatie tot de voorschoolse opvang 
3.4 Het taalbeleid in relatie tot de aansluiting met het voortgezet onderwijs 
3.5 Methoden en materialen voor het taal- / talenonderwijs 
3.6 Bestede tijd aan taal- / talenonderwijs per jaargroep per domein 
3.7 Afspraken in verband met de rol van taal / talen in andere vakken 
3.8 Signalering, diagnostiek en behandeling van leerlingen met taalproblemen 
3.9 Leerlingvolgsysteem voor taal / talen 
3.10 Toetsresultaten voor taal /talen 
3.11 Onderwijsondersteunende ouderprogramma’s 
3.12 Analyse o.b.v. De Taalspiegel 
3.13 Conclusie van de analyse; formulering van de belangrijkste knelpunten 
 
4. Prioriteiten (ook wel vierjarenplan genoemd) 
 De prioriteiten worden uitgewerkt voor de verschillende talen. De specifieke leerlijn voor één  
           taal kan zelf ook prioriteit zijn!  
4.1 Prioriteit 1 
4.2 Prioriteit 2 
4.3 Prioriteit 3 
4.4 Prioriteit 4 
 
5. Activiteitenplan (ook wel jaarplan genoemd) 
5.1 Doelen 
5.2 Geplande activiteiten (SMART) 
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5.3 Organisatie van activiteiten 
5.4 Middelen die nodig zijn 
5.5 Manier waarop het resultaat wordt geëvalueerd 
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