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P E R S B E R I C H T 
 
Leeuwarden, 5 april 2005 
 
Te Mâl woedend:  
gelijke onderwijsdoelen Fries en Nederlands 'in stilte' toch losgelaten 
 
De actiegroep Te Mâl is woedend op Gedeputeerde Staten van Friesland. Het dagelijks 
bestuur van de provincie heeft met minister Van der Hoeven van onderwijs afgesproken dat 
de Friese basisscholen zelf mogen bepalen naar welk niveau van beheersing van het Fries zij 
streven. Daarmee wordt de officiële gelijke status van Fries en Nederlands op de basisschool 
losgelaten. 
 
Te Mâl heeft de afgelopen maanden actie gevoerd tegen plannen van GS om het streefniveau 
voor Fries te verlagen. De actievoerders kregen steun van Provinciale Staten. De 
verantwoordelijke Statencommissie Boarger & Mienskip stelde zich op 10 maart op het 
standpunt dat de gelijke status van de schooltalen Fries en Nederlands moest blijven. Op 16 
maart besloten PS in hun plenaire zitting dat standpunt in een brief aan minister Van der 
Hoeven van onderwijs te verwoorden. 
 
Nu blijkt dat Commissaris van de Koningin Nijpels al op 14 maart het zogenaamde 
uitvoeringsconvenant Friese taal en cultuur heeft ondertekend. De provincie en diverse 
ministeries verdelen daarin een aantal taken op het gebied van Fries taal- en cultuurbeleid. 
Afgesproken is dat de minister van onderwijs verschillende streefniveaus voor het Fries 
vaststelt, waaruit scholen kunnen kiezen.  
 
Elbrecht Claus van Te Mâl noemt het een belediging van de democratie dat Nijpels het stuk 
heeft ondertekend op een moment waarop al duidelijk was dat PS grote bezwaren hadden 
tegen de invoering van wettelijke ongelijkheid van Fries en Nederlands. "Hoe moatte wy sa 
fertrouwen yn de polityk hâlde?" aldus Elbrecht Claus. Eerder wees Te Mâl al op 
internationale afspraken die zouden worden geschonden als de leerdoelen voor het Fries 
werden verlaagd. 
 
Het verbaast Te Mâl erg, van Statenleden te horen dat zij tijdens de Statenzitting van 16 maart 
nog niet op de hoogte waren van de ondertekening van het convenant. Te Mâl heeft de indruk 
dat GS hun plannen 'in stilte' gewoon hebben doorgedrukt. Te Mâl vraagt PS in een vandaag 
verstuurde brief om gebruik te maken van de mogelijkheid om het convenant op te zeggen. 
De actiegroep pleit voor nieuwe afspraken tussen het rijk en de provincie, die recht doen aan 
het standpunt van PS. Daarbij wijst Te Mâl op uitspraken van minister Remkes van 
Binnenlandse Zaken, die het Friese provinciebestuur de ruimte geeft om zelf een taal- en 
cultuurbeleid te bepalen. 
 
In de bijlage vindt u een kopie van de brief aan PS. 




