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Wat de partijen yn de Steaten fan it ûnderwiis yn it Frysk fine: 
Te Mâl hat de ferkiezingsprogramma’s fan de polityke partijen yn de Fryske Steaten 
foar de Steatenperioade 2003-2007 tsjin it ljocht hâlden. Hjirûnder folget in oersjoch 
fan wat de ferskillende partijen oer it Fryske ûnderwiis en it Frysk yn brede sin fine.  
 
 

Christen Democratisch Appèl 
 

 

"Meertaligheid is in Fryslân een realiteit. Gelijkwaardigheid en 
gelijkberechtiging van het Fries en het Nederlands is voor het 
CDA vanzelfsprekend en fundamenteel, en verdient 
ondersteuning van de provincie. Samen met de betreffende 
gemeenten staat de provincie borg voor de autochtone 
streektalen. 

 
De provincie zet zich in, samen met het onderwijsveld, om de positie van het Fries in het 
onderwijs te versterken. Naast het onderwijs stimuleert de provincie het gebruik van Fries in 
onder andere ziekenhuizen, zorgcentra, thuiszorg en peuterspeelzalen. 
 
Nieuw ingekomenen in onze provincie worden in samenwerking met de gemeenten, 
geïnformeerd over meertaligheid in Fryslân, het belang en de plaats van het Fries in het 
onderwijs en over het gebruik van het Fries. 
 
 
 

Partij van de Arbeid 
 

 

6. GOED UNDERWIIS, MEI RESULTAAT 
 
De provinsje stribbet nei in goede sprieding fan 
ûnderwiisfoarsjennings, fersterkjen fan de kwaliteit fan it 
basisûnderwiis en in bettere trochstreaming fan bern nei hegere 
foarmen fan ûnderwiis. 
 

9. IN AKTYF TAAL- EN KULTUERBELIED 
Fryslân is apart troch de eigen Fryske taal, it brûken fan de streektalen en troch in spesifike 
kultuer. Dat binne foar in wichtich part skaaimerken fan de Fryske identiteit: wy binne grutsk 
op ús “eigen aardichheden”. Boppedat is der it grutte belang fan mear sosjale gearhing yn ús 
mienskippen: taal en kultuer foarmje it ûnmisbere semint fan de Fryske mienskip; it bynt de 
minsken en freget om aktive belutsenens. Hjir is de duorjende bemuoienis fan de (provinsjale) 
oerheid nedich, omdat it wêzen, de identiteit en de yntegriteit fan de Fryske boarger kwetsber 
en oan ‘e oarder is. It provinsjaal kultuerbelied hat as skaaimerk troch rinnende fernijing, mei 
in iepen each foar nijsgjirrige ûntjouwings om ús hinne. 
 
De PvdA wol dat realisearje troch: 
a. Oer taalbelied: de provinsje is de earstferantwurdlike foar it behâld en de fuortsterking fan 
de Fryske taal. Dêrnjonken stimulearret de provinsje streektalen en dialekten safolle mooglik 
yn oerienstemming mei it Europeesk Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen. De 
provinsje kleemt by it ryk genôch jild foar it brûken fan it Frysk, ek om der foar te soargjen dat 
Omrop Fryslân him ûntjaan kin ta in stjoerder mei in folsleine en brede programmearing 
(ûnder oaren Frysk TV-drama). In (noch) bettere opfang yn de eigen taal by 
pjutteboartersplakken, berneopfang en sûnenssoarch is fan belang, lykas in nij, Frysktalich 
tydskrift dat in poadium wurde moat foar (jonge) skriuwers en sjoernalisten. Der moat 
omtinken komme foar de kwaliteit fan learmiddels foar it Fryske ûnderwiis. Aktive twataligens, 
dêr’t it Frysk in lykweardige posysje neist it Nederlânsk hat, is fan grut belang. 
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Frysk Nasjonale Partij 

 

 

7. Twatalich Fryslân fan prinsipe nei praktyk      
De sitewaasje yn bygelyks it ûnderwiis, de soarch en de media is 
oant no ta ek ûnder de mjitte. De hjoeddeistige ynfrastruktuer yn 
Fryslân om de taal te befoarderjen is net foldwaande en tefolle 
ôfhinklik fan inkele goedwollende ynstânsjes. Moaie prinsipes 
ferfette yn beliedsplannen binne der genôch. Der is lykwols ferlet 
fan praktyske útwurking, finansjele middels en in yntegrale oanpak. 
 

Der moatte fierdergeande ôfspraken makke wurde tusken it ryk en de provinsje om te 
kommen ta in stevige ympuls foar de Fryske taal en kultuer. Dy ôfspraken moatte in 
ferplichtsjend karakter en in deeglike finansjele paragraaf ha. 
 
8. Underwiis 
Us provinsje hat in eigen taal en kultuer en dy taal moat dêrom in folweardich plak hawwe yn 
de skoallen, net allinne as fak mar ek as fiertaal by oare fakken. De eigen kulturele identiteit 
fertsjinnet omtinken by oare fakken sa as skiednis. Ien en oar betsjut dat de skoallen yn 
Fryslân nei letter en geast twatalich wêze moatte en soks freget om in eigen ûnderwiisbelied 
binnen de lanlik fêststelde kaders. 
 
De provinsje Fryslân as earst ferantwurdlike oerheid foar de Fryske mienskip hat gjin 
sizzenskip oer foarm en ynhâld fan it ûnderwiis. Deputearre Steaten kinne op in bepaald stuit 
allinne as beropsynstânsje optrede en wat it basisûnderwiis oanbelanget meie se de 
ûntheffings ferliene fan de ferplichting it Frysk as fak te jaan. It is algemien bekend – en de 
ynspeksjerapporten befêstigje dat- dat it net goed giet mei de posysje fan it Frysk yn alle 
sektoaren fan it ûnderwiis yn Fryslân. Wolle wy yn Fryslân wiermeitsje wat ôfsprutsen is by de 
ûndertekening fan de artikels fan it Europeesk Hânfest, dan sil der no fiks ynvestearre wurde 
moatte. 
 
De FNP giet út fan lykweardigens en lykberjochtiging fan it Frysk en it Hollânsk (Fan Geunst 
nei Rjocht). It nei ûnderen bystellen fan de kearndoelen Frysk is dêrmei yn striid . Eltse 
skoalle sil troch it kiezen fan adekwate ûnderwiiskundige maatregels elts bern rom de kâns 
jaan moatte optimaal ûnderwiis yn it Frysk folgje te kinnen. 
De FNP is ek in tsjinstanner fan it ústel it ferplichte fak Frysk yn basis- en fuortset ûnderwiis 
net langer by de (ferplichte) kearnfakken, mar yn de fakultative frije romte ûnder te bringen .  
 
Aksjepunten: 
It Frysk moat in yntegraal plak krije yn de ûnderwiisprogramma’s yn Fryslân, dêr’t 
ûnderwiiskundich by rekken hâlden wurdt mei spesifike (taal)sitewaasjes.  
Jild ornearre foar it meitsjen fan middels foar it saneamde efterstânsbelied moat direkt oan de 
provinsje beskikber komme om dêrmei learmiddels en toetsen te meitsjen dy’t rjocht dogge 
oan de twatalige sitewaasje.  
It Frysk as fier- en ynstruksjetaal yn basis- en fuortset ûnderwiis sil in grutter plak hawwe 
moatte en op termyn wurdt stribbe nei in lykweardige posysje oan it Hollânsk. 
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

 

 

15 Kultuer yn Fryslân 
Omrop Fryslân hat in wichtige rol as it giet om behâld en 
befoardering fan de Fryske taal. Konsintraasje yn it plak fan 
fersnippering fan oandacht en jild as it om befoardering fan de 
Fryske taal giet. Oandacht en stipe ek foar de twa erkende 
streektalen, it Stellingwerfsk en it Biltsk. 

 
De Fryske taal is gjin dogma, mar in wier ûnderdiel fan de Fryske kultuer dêr’t in soad 
minsken har thús by fiele. It aktyf brûken fan de taal troch dyjinge dy’t dat op priis stelle moat 
mooglik wêze op in sa breed mooglik mêd.  
 
It falt Te Mâl op dat de VVD-Fryslân überhaupt gjin stânpunt oer basisûnderwiis yn Fryslân 
hat yn har ferkiezingsprogramma. 
 
 

Grienlinks 
 

 
 

2.3. Onderwijs en educatie  
Er moet onderzoek komen naar mogelijkheden om het 
onderwijsniveau in Friesland te verbeteren. 
 
 

2.5 Taal 
Ook in de komende jaren zullen we ons inzetten voor de emancipatie van het Fries en van de 
streektalen. 
Het tenminste passief beheersen van het Fries en de streektalen is voor de inwoners van 
Fryslân een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de regionale samenleving. Taal heeft 
daarnaast ook een autonome waarde als drager van de cultuur. Wij hebben aandacht voor 
beide aspecten. 
 
In het onderwijs gaat het wat moeizamer met een stevige basis voor het Fries, zo is de 
afgelopen periode gebleken. De provincie zal in de komende jaren, als het aan GrienLinks 
ligt, haar rol als aanjager steviger oppakken. Daarbij is het zaak een doelgerichte houding te 
combineren met tact. Einddoelen voor het Friese onderwijs moeten realistisch gesteld 
worden. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die in een grotendeels Friestalige 
omgeving wonen, kunnen andere normen gelden als voor degenen die kennismaken met het 
Fries als tweede, derde of vierde taal die in hun directe omgeving amper wordt gebruikt. 
 

 
ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij 

 

 

 

8. Soarch, wolwêzen en kultuer 
 
Spearpunten 
18. De provinsjale ChristenUnie/SGP is foarstanner fan it goed 
effektuearjen fan ‘e Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer mei it 
Ryk. De Posysje fan it Frysk yn skoallen en maatskippij moat 
fersterke wurde. Dêr hawwe de provinsje en de gemeentlike 
oerheden in foarbyldfunksje by. 

Wy binne der foarstanner fan om oan nije ynwenners in taalkursus oan te bieden. De Stifting 
GCO Fryslân, de Fryske Akademy en Omrop Fryslân ferfolje in bysûndere, ûnderstypjende 
rol bij it fuortsterkjen fan ‘e posysje fan ‘e Fryske taal en kultuer. Derneist fertsjinje ek oare 
regionale talen lykas it Nedersaksysk Stellingwarfs, it eilanner en it Biltsk provinsjale stipe. 
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Democraten 66 

 

 

WELZIJN EN ZORG, SPORT, ONDERWIJS EN CULTUUR 
 
Onderwijs is de basis van alles.  
 
Fryslân is in meartalige provinsje. Dy rykdom moatte wy hoedzje. 
Respekt foar inoars taal of dialekt is it útgongspunt. It Frysk, it 
Stellingwerfsk en it Bildtsk fertsjinje njonken it Nederlânsks spesjaal 
omtinken. 

 
AANDACHTSPUNTEN: 
Fryslân is in meartalige provinsje. It Frysk moat noch hyltyd stipe wurde om de taal libjend te 
hâlden, wat D66 stomme graach wol.  
 
 
 

Socialistische Partij 
 

 

Haadstik 7 Kultuer, rekreaasje en toerisme  
 
De posysje fan 'e Fryske taal yn 'e Provinsje  
De SP achtet de Fryske taal en de Fryske kulturele ferwurvenheden 
fan grut belang. De Fryske taal spilet yn 'e deistige omgong in tige 
wichtige rol; yn it bysûnder yn 'e lanlike gebieten fan ús Provinsje. 

 
It Frysk is de offisjele twadde taal in Nederlân en ûnskiedber ferbûn mei de identiteit en 
kultuer fan 'e ynwenners fan ús Provinsje. De SP is fan betinken dat it ryks- en provinsjaal 
belied derop rjochte wêze moat om dizze identiteit te hoedzjen en te garandearjen. De 
Provinsjale oerheid heart har taalbelied dêrop ôf te stimmen. Se stelt stikken likegoed yn it 
Frysk as yn it Nederlânsk beskikber op sa'n wize dat de yndividuele kar respektearre wurdt. 
In positive benadering en in oanmoedigjend belied oangeande de Fryske taal en kultuer troch 
de Provinsjale en gemeentlike oerheden hawwe de foarkar boppe in ferplichtsjende oanpak 
fan 'e Fryske taal.  
 
De posysje fan 'e Fryske taal yn it ûnderwiis  
De Fryske taal en de Fryske streekdialekten fertsjinje in respektearre plak yn it 
basisûnderwiis: it fak Frysk is dêr ferplichte. Foar de SP is it lykwols ek fan belang dat hjir 
aspekten as de Fryske skiednis en kultuer by belutsen wurde. Yn ús Provinsje wurde neist de 
Fryske en Hollânske taal meardere streektalen en stedsdialekten foar grutte groepen fan 'e 
befolking as deistige omgongstaal brûkt. Benammen yn de ûnderbou fan 'e basisskoalle – fral 
by bern út kwetsbere sosjale situaasjes - kin it louter Hollânsktalich ûnderwiis in gefoel fan 
ferfrjemding en ôfstân oproppe. De SP stipet dan ek de besteande mooglikheid om by lessen 
en oare situaasjes neist it Hollânsk en it Frysk de streektaal en it stedsdialekt as fiertaal brûke 
te kinnen. De SP ûndersteunt de mooglikheid en frijheid, dy't de skoallen foar fuortset 
ûnderwiis hawwe om de hiele skoalperioade troch it Frysk as fak oan te bieden. Alden kinne 
hjir dan by har kar foar hokker ferfolchûnderwiis rekken mei hâlde.  
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Gemeentebelangen Friesland 

 

 
 
 
 

Cultuur. 
De samenleving in Fryslân functioneert mede dankzij de grote 
invloed van de Frysk-eigene cultuur op de inwoners en daarmee op 
de samenleving. 
 
Gemeente Belangen Friesland heeft aandacht voor die cultuur en 
wil die ook nadrukkelijk ondersteunen Zij streeft in Fryslân naar 
meertaligheid. Gemeente Belangen Friesland is van mening dat er 
niet alleen absolute vrijheid in het gebruik van beide rijkstalen dient 
te zijn gewaarborgd, maar dat streektalen als het Stellingwerfs en 
het Bildts ook een volwaardige plaats verdienen in de Friese 
cultuur. 
 

 
 

OFS 
 

 

Fan de OFS hat Te Mâl it ferkiezingsprogramma net efterhelje kind. 
Dêrom kinne wy hjir gjin ynformaasje oer dizze party jaan 

 
 

Bestuursaccoord Provinsje Fryslân 
 

 
 

Motto: “Fryslân: investeren in kwaliteit” 

1. INLEIDING 
De kwaliteit van leven in Fryslân wordt sterk bepaald door de mate waarin men kans heeft op 
werk. In dit Bestuursakkoord wordt ingezet op het voeren van een offensief economisch 
beleid. Gezien de oplopende werkloosheid wordt de noodzaak tot het nakomen van de 
Langmanafspraken, ook na 2006, met de dag groter. Een tweede hoofdlijn is het beschermen 
van wat waardevol en kenmerkend is voor Fryslân. Tot die specifieke Friese kwaliteiten 
rekenen we niet alleen het Friese landschap - zij nopen tot een goede balans tussen 
economie en ecologie - maar zeker ook de Friese taal en cultuur als identiteitsbepalende 
kwaliteiten. Fryslân wil investeren in behoud en versterking van die kwaliteiten. 
 
Friese taal 
De ontwerp-Taalnota met daarin extra aandacht voor bestuur, zorg en onderwijs, geeft een 
goede richting aan voor de uitvoering van het taalbeleid in de komende periode. Vanuit haar 
voorbeeldfunctie voert de provincie een stimulerend personeelsbeleid. Voor wat betreft 
functie-eisen inzake taalbeheersing van personeel met publieksgerichte functies wordt 
aangesloten bij de lijn, zoals vastgesteld in een recentelijk voorstel van het college. 
Bij de nieuwe Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur zet de provincie zich in voor een 
doorgaande onderwijslijn van het Fries (voorschoolse opvang, het basis- en het voortgezet 
onderwijs). 
 
 
 

 
24 jannewaris 2005 
aksjegroep “Te Mâl” 

aksje-temal@hotmail.com 
http://www.temal.tk 

 


