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Achte Steateleden, 
 
De kommisje Boarger & Mienskip hat him op 10 maart útsprutsen tsjin de oanpassing fan de 
kearndoelen Frysk yn it basisûnderwiis, sa't dy ferwurde is yn de nota Herziening 
doelstellingen Fries in het primair onderwijs. Op 16 maart ha Provinsjale Steaten de 
behanneling fan dy nota fan de wurklist helle en besletten om de minister fan ûnderwiis mei te 
dielen dat se winskje dat de prinsipes fan lykweardigens en lykberjochtiging fan Frysk en 
Nederlânsk yn de kearndoelen foar it basisûnderwiis ta útdrukking brocht wurde. 
 
Wy binne ferwûndere en lilk dat komsaris fan de keninginne Nijpels op 14 maart, dus tusken 
de B&M-gearkomste en de Steatesitting yn, it útfieringskonvenant Fryske taal en kultuer 
2005 yn syn úteinlike foarm ûndertekene hat. Yn dy úteinlike foarm wurdt gjin rekken holden 
mei it stânpunt fan de kommisje B&M, en ek net mei it feit dat PS noch gjin útspraak oer de 
kearndoelekwestje dien hienen. Wichtige punten út de nota dêr't jim as folksfertsjintwurdigers 
krityk op hienen, binne sûnder wiziging yn it útfieringskonvenant opnaam. Wy binne fan 
betinken dat DS de Steaten dêrmei in snútslach jûn ha. Fierders hat de hantekening fan 
komsaris Nijpels ûnder it útfieringskonvenant ús fertrouwen yn de provinsjale polityk in rare 
knoei jûn. 
 
De ôfspraken dêr't komsaris Nijpels him út namme fan DS oan ferbûn hat, omfetsje de 
neikommende: (sitaten út it útfieringskonvenant mei ynspringen en kursyf) 
 
 

2.3.2 Yn jannewaris 2004 hat de Provinsje oan alle basisskoallen yn Fryslân in opset 
foar in taalbeliedsplan beskikber steld. [...] It taalbeliedsplan is in ûnderdiel fan it 



kwaliteitsbelied fan de skoalle. De neikommende ûnderwerpen binne dêr, hieltyd foar 
in tiidrek fan trije jier, yn útwurke: 
- de kearndoelen dy't de skoalle berikke wol en hoe't dy útfierd wurde; 
[...] 
De Provinsje stelt op grûn fan de taalbeliedsplannen it ambysjenivo fan de skoallen 
fêst. 
 

De boppesteande útspraak hâldt yn dat skoallen, lykas yn de nota ferwurde wurdt, kieze kinne 
foar in seleksje út de kearndoelen en dat se op basis dêrfan foar de behearsking fan it Frysk in 
ambysje fêststelle kinne dy't leger leit as wannear't, lykas foar it Nederlânsk, alle kearndoelen 
meiïnoar de ferplichte ambysje foarmje. Dêrtroch krije skoallen doch de romte om te 
differinsjearjen neffens ambysjenivo, ynstee fan dat se alle bern lykweardich en 
heechweardich ûnderwiis yn 'e beide rykstalen biede. Dat is net yn 't lyk mei it stânpunt dat de 
Steaten op 16 maart ynnaam ha. 
 
 

2.3.3. Yn minder as trije moanne neidat de Minister fan OCW de nije kearndoelen foar 
it primêr ûnderwiis bekend makket, stelt de Provinsje fêst hoe't it eigen foech om 
ûntheffing fan de kearndoelen Frysk te jaan, konkreet makke wurdt. Dêrby wurdt fan 
ûnderskieden doelstellings útgien, dêr't Frysk as fak- en fiertaal oan 'e oarder komt. 
De Minister fan OCW stelt yn 2005 nije kearndoelen foar Frysk yn it primêr ûnderwiis 
fêst en hâldt dêrby rekken mei it systeem fan ûnderskieden doelstellings dat Fryslân 
brûkt. 

 
 
Under it hjirboppe oanhelle punt wurdt eksplisyt sein dat útgongen wurdt fan 'ûnderskieden 
doelstellings'. Ut de Nederlânske ferzje fan it konvenant docht bliken dat dêrmei 
'differinsjearre doelstellings' bedoeld wurde. Dat betsjut fannijs dat skoallen it rjocht krije om 
legere doelstellingen foar Frysk fêst te stellen as foar Nederlânsk. Alhielendal poerlilk binne 
wy fanwegen de lêste sin, dy't seit dat Fryslân in systeem fan ûnderskieden (=differinsjearre) 
keandoelen brûkt. It is ús net dúdlik wa't yn dy sin mei 'Fryslân' bedoeld wurde, mar neffens 
ús brûkt net ien yn Fryslân in systeem fan skieden doelstellings. Boppedat wie nei de útspraak 
fan de kommisje B&M op 10 maart op syn minst dúdlik dat de Fryske folksfertsjintwurdiging 
net entûsjast wie oer dat systeem fan ûnderskieden doelstellings. 
 
Wy binne ús der bewust fan dat it foech foar de fêststelling fan de kearndoelen foar it 
basisûnderwiis by de minister fan ûnderwiis leit. Wy binne ús der ek bewust fan dat DS fan 
Fryslân it rjocht hienen om it útfieringskonvenant mei de ryksbestjoerders te sluten. It kin yn 
ús eagen lykwols moreel net troch de mesken dat DS akkoart gongen binne mei in tekst dy't 
te'n ûnrjochte brede stipe foar de nota Herziening doelstelling etc. suggerearret, dy't yngiet 
tsjin it op 14 maart bekende stânpunt fan B&M en dy't opsteld wie foardat PS oer de nota gear 
west hienen. 
 
Wy meitsje ús soargen oer de ienheid fan it provinsjaal taalbelied, no't DS mei it sluten fan it 
útfieringskonvenant in folslein oar sinjaal ôfjûn ha as PS mei harren brief oer de kearndoelen 
oan de minister fan ûnderwiis. Wy freegje jim as leden fan PS om DS de opdracht te jaan it 
konvenant op te sizzen. Dat is mooglik neffens punt 9.3 fan it konvenant. Fierders freegje wy 
jim om DS de opdracht te jaan by de minister fan ûnderwiis oan te stean op gelikense 
kearndoelen foar Frysk en Nederlânsk yn it basisûnderwiis.  
 



Wy ferwize nei de taspraak fan minister Remkes by de ûndertekening fan it konvenant, dêr't 
er yn sei dat it ryk wat it Frysk oangiet in tebekhâldend belied fiert en dat it de taak fan de 
Friezen en it provinsjaal bestjoer fan Fryslân is om te bepalen hoe't it belied op it stik fan 
Fryske taal en kultuer derút sjen moat. De rol fan it ryk is dêrby neffens Remkes allinnich mar 
oanfoljend en fasilitearjend. Wy ferwachtsje yn it ljocht fan dy útspraak dat de minister fan 
ûnderwiis har by it fêststellen fan nije kearndoelen foar it Frysk yn it basisûnderwiis sterk 
beynfloedzje lit troch in dúdlik provinsjaal stânpunt. As jim op ús fersiken yngeane, nimme 
jim sa'n dúdlik stânpunt yn. 
 
Mei freonlike groetnis, 
út namme fan de aksjegroep Te Mâl 
 
 
 
 
 
Elbrecht Claus,  
foarsitter 
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