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Voorwoord

Per 1 augustus 1993 zijn scholen voor voortgezet onderwijs begonnen met de invoering van de

basisvorming. De basisvorming is bij wet vastgelegd in de wijziging van de Wet op het voortgezet

onderwijs van 27 mei 1992. In deze wet is reeds voorzien dat de minister van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen, mede namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de invoe-

ring van de basisvorming in 1999 laat evalueren. De Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie

Landbouwonderwijs en Kennisprogramma’s zijn met deze evaluatie belast.

In het plan voor de evaluatie hebben wij in overleg met het ministerie van OCenW de volgende

evaluatievraag als uitgangspunt geformuleerd:

Wat is de kwaliteit van het onderwijs in de leerjaren waarin de basisvorming wordt gerealiseerd?

Met deze vraag is de richting voor de evaluatie nader bepaald. Het gaat niet om de basisvorming

in enge zin, maar om de evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs als geheel in de onderbouw

van het voortgezet onderwijs.

De resultaten van deze evaluatie zijn vastgelegd in een algemeen rapport met als titel: Werk aan

de basis; evaluatie van de basisvorming na vijf jaar (Inspectie van het Onderwijs, september

1999). Hiervan is ook een publieksversie verschenen.

In het evaluatie-onderzoek hebben wij nadrukkelijk aandacht besteed aan de ontwikkeling van

de vakken in de basisvorming. Schooljaar ’97/’98 hebben wij de kwaliteit van het onderwijsleer-

proces in alle vakken onderzocht. De resultaten van onze evaluatie zijn voor ieder vak vastgelegd

in een vakrapport. Dit vakrapport presenteert de resultaten voor het vak Fries.

In vergelijking met het algemeen rapport heeft dit vakrapport een duidelijke beperking. In dit

vakrapport over Fries concentreren wij ons op het onderwijsleerproces. In het algemeen rapport

rapporteren wij veel breder over de evaluatie van de basisvorming. Naast het onderwijsleerpro-

ces is de kwaliteit van scholen daar op tal van andere aspecten beoordeeld. De ‘smalle’ invalshoek

van het vak komt daardoor niet overeen met de ‘brede’ invalshoek van het algemeen rapport.

Door een samenvatting van het algemeen rapport op te nemen willen wij dit vakrapport in het

bredere perspectief van de totale evaluatie plaatsen.

Mede namens de Inspectie Landbouwonderwijs en Kennisprogramma’s,,

H.P. Meijerink,

hoofdinspecteur voortgezet onderwijs

Utrecht 1999
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Opbouw van dit rapport

Dit rapport opent met een samenvatting van het onderzoek naar Fries in de basisvorming. De

‘vakkaart’ geeft de uitkomsten van dit deelonderzoek grafisch weer; deze kaart is achterin dit

rapport opgenomen als uitklapbaar gedeelte van het omslag. Aansluitend treft u de samenvat-

ting van Werk aan de basis, het algemeen rapport over de evaluatie van de basisvorming en de

verantwoording van de onderzoeksmethode.

Het vakrapport Fries begint met de achtergronden van het vak. Daarna volgt een gedetailleerde

beschrijving van de onderzoeksresultaten. Als afsluiting schetsen wij de mogelijkheden die wij

zien ter verbetering. Deze schets is gebaseerd op onze beoordeling en onze analyse van de evalu-

atie-uitkomsten.

In de bijlagen hebben wij de kerndoelen voor Fries in de basisvorming en de algemene vaardig-

heidsdoelen opgenomen die golden in de eerste vijf jaar, de periode 1993-1998.
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Samenvatting  

Deze samenvatting vormt een toelichting op het overzicht van de vakkaart. Deze kaart is achterin

dit rapport opgenomen als uitklapbaar gedeelte van het omslag.

Bij het uitspreken van een landelijk oordeel op de vakkaart hebben wij onderscheid gemaakt tus-

sen bekende en nieuwe taken voor scholen. Met bekende taken bedoelen we de taken die ook

voor 1993 golden. Nieuwe taken hebben met de basisvorming hun intrede in het onderwijs

gedaan. Met de bekende taken, zoals het pedagogisch handelen tijdens de lessen of de zorgvuldi-

ge registratie van leerlingenresultaten door een sectie, hebben scholen en leraren al jarenlang

ervaring en we gaan er dan ook van uit dat driekwart van de scholen of de lessen voldoende

moet zijn om landelijk voor het vak als geheel van een voldoende te kunnen spreken. Bij de nieu-

we taken gaan we daar niet van uit; wij verwachten na vijf jaar nog niet dat deze taken al in alle

opzichten volledig worden uitgevoerd. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de dekking van de

kerndoelen voor een vak en het vakdidactisch handelen van leraren. Daarom leggen we voor deze

taken de grens lager en wel bij tweederde van het aantal scholen of tweederde van het aantal

lessen. We hebben deze normen na een zorgvuldige procedure vastgesteld en daarbij hebben we

betrokkenen uit het onderwijsveld geraadpleegd. Op de vakkaart is deze norm met een verticale

streep zichtbaar gemaakt.

Het vak Fries in de basisvorming is vijf jaar na invoering nog zeer zwak ontwikkeld. Er is op scho-

len te weinig ruimte gemaakt om tot een serieus aanbod te komen en de lessen van veel leraren

zijn van onvoldoende kwaliteit. Op deze manier levert het vak Fries geen bijdrage van betekenis

aan de taal- en culturele ontwikkeling van leerlingen in de provincie Fryslân. Daarbij maakt het

geen verschil of de leerlingen Friestalig zijn of niet.

De kerndoelen spelen geen rol van betekenis bij de invulling van het onderwijsprogramma voor

het vak Fries. Er is te weinig tijd beschikbaar en bovendien zijn die kerndoelen niet verplicht. In

het ene uur per jaar dat doorgaans beschikbaar is, ligt het accent op mondeling taalgebruik. Het

schrijven krijgt nauwelijks aandacht. Tweetalig moedertaalonderwijs in Nederlands en Fries,

grondslag van de kerndoelen, komt niet uit de verf.

Het vak Fries levert een beperkte bijdrage aan de algemene vaardigheidsdoelen. Dat is begrijpe-

lijk in het licht van de voorrang die de (beperkte) realisering van de vakspecifieke doelen krijgt.

De lessen kenmerken zich door een overwegend klassikale aanpak met een belangrijke rol voor

de leraar en de methode. Er is onvoldoende afwisseling en de leerlingen krijgen niet genoeg prik-

kels om actief en zelfstandig te leren. Weliswaar is er aandacht voor de talige achtergrond van

leerlingen, maar in de meeste lessen ontbreekt een bewuste aanpak om rekening te houden met

de verschillen tussen Friestalige en niet-Friestalige leerlingen.

Tijdens de lessen is het Fries meestal de voertaal. Een goed gebruik van die taal door leerlingen

wordt bevorderd. In te weinig lessen hebben wij communicatief taalonderwijs gezien, dat wil

zeggen onderwijs vanuit concrete communicatieve contexten. Vrijwel nooit maken de leraren

gebruik van de samenhang met het vak Nederlands, uitgangspunt van tweetalig moedertaalon-
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derwijs. Voldoende aandacht is er voor spelling, grammatica en, indien van toepassing, voor het

kritisch verwerken van informatie. Bij het fictie-onderwijs is er te weinig ruimte voor de persoon-

lijke beleving van leerlingen.

Secties Fries bestaan te vaak uit slechts één of twee leraren die het vak ‘erbij’ doen en er lang niet

altijd bevoegd voor zijn. Wanneer er slechts één leraar Fries is, voelt deze meestal niet de nood-

zaak bewust en expliciet beleid te ontwikkelen. Al werkend vallen in die situaties de beslissingen

om het programma nader in te vullen. Voor zover er een sectie Fries is, functioneert die in heel

veel gevallen niet als een samenhangende organisatorische eenheid. De sectieleden volgen niet

gezamenlijk de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld aan de hand van de prestaties van leer-

lingen.
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Gearfetting

Dizze gearfetting foarmet in taljochting op it oersjoch fan de fakkaart. Dy fakkaart is achter yn

dit rapport opnommen as in part fan it omslach dat iepenteard wurde kin.

By it útsprekken fan in lanlik oardiel op de fakkaart hawwe wy ûnderskied makke tusken bekende

en nije taken foar skoallen. Mei bekende taken bedoele wy: de taken dy’t ek foár 1993 al gouwen.

Nije taken binne mei de basisfoarming binnen it ûnderwiis kommen. Mei de bekende taken, lykas

it pedagogysk hanneljen by de lessen of de krekte registraasje fan learlingerisseltaten troch in

seksje, hawwe skoallen en leararen al jierrenlang ûnderfining, en wy geane der dan ek fan út dat

trije fjirde part fan de skoallen of de lessen foldwaande wêze moat om lanlik foar it fak as gehiel

fan in foldwaande prate te kinnen. By de nije taken geane wy dêr net fan út: wy ferwachtsje nei

fiif jier noch net dat dy taken al oer alle boegen folslein útfierd wurde. Dêrby tinke wy bygelyks

oan yn hoefier’t de kearndoelen foar in fak dutsen binne, en oan it fakdidaktysk hanneljen fan

leararen. Dêrom lizze wy foar dy taken de grins leger en wol by twa tredde fan it tal skoallen of

twa tredde fan it tal lessen. Wy hawwe dy noarmen fêststeld nei in mei sin en soarch útsochte

proseduere; dêrby hawwe wy lju út it ûnderwiisfjild dy’t dêrby belutsen binne, rieplachte. Op de

fakkaart is dy noarm mei in fetikale streek sichtber makke.

It fak Frysk yn de basisfoarming is fiif jier nei ynfiering noch mar hiel swak ûntwikkele. Op de 

skoallen is te min romte makke om it ta in serieus oanbod te bringen en de lessen fan in protte

leararen binne ûnfoldwaande fan kwaliteit. Op sa’n wize leveret it fak Frysk gjin bydrage dat

makket oan de taal- en kulturele ûntjouwing fan learlingen yn de provinsje Fryslân. It makket

dêrby net út oft de learlingen Frysktalich binne of net.

Oanbod fan de kearndoelen

De kearndoelen spylje gjin rol dat makket by de ynfolling fan it ûnderwiisprogramma foar it fak

Frysk. Der is te min tiid beskikber en boppedat binne dy kearndoelen net ferplichte. Yn dy iene

oere jiers dy’t troch de bank ta foldwaan is, leit de klam op it mûnlinge taalgebrûk. Skriuwen kri-

get suver gjin omtinken. Twatalich memmetaalûnderwiis yn Nederlânsk en Frysk, wat de grûns-

lach fan de kearndoelen is, komt der net goed út.

Bydrage oan de algemiene feardichheidsdoelen

It fak Frysk leveret mar beheind in bydrage oan de algemiene feardichheidsdoelen. Dat falt te

begripen yn it ljocht fan de foarrang dy’t de (beheinde) realisearring fan de fakspesifike doelen

kriget.

De lessen Frysk

De lessen hawwe as skaaimerk dat der foar it grutste part in klassikale oanpak is mei in wichtige

rol foar de learaar en de metoade. Der is net genôch ôfwikseling en de learlingen wurde net

genôch prikele om aktyf en selsstannich te learen. It is wol sa dat der oandacht is foar de talige

achtergrûn fan learlingen, mar yn de measte lessen ûntbrekt in bewuste oanpak om rekken te

hâlden mei de ferskillen tusken Frysktalige en net-Frysktalige learlingen.
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Fakdidaktyk Frysk yn de basisfoarming

Under de lessen is it Frysk meast de fiertaal. In goed brûken fan dy taal troch de learlingen wurdt

befoardere. Wy hawwe yn te min lessen kommunikatyf taalûnderwiis sjoen, dat wol sizze: ûnder-

wiis út konkrete kommunikative konteksten wei. De leararen meitsje suver nea gebrûk fan de

gearhing mei it fak Nederlânsk, wat it útgongspunt is fan twatalich memmetaalûnderwiis. Der is

genôch omtinken foar stavering, grammatika, en, foarsafier fan tapassing, foar it kritysk ferwurk-

jen fan ynformaasje. By it fiksje-ûnderwiis is der te min romte foar de persoanlike belibbing fan

learlingen.

It belied fan de fakseksje Frysk

Seksjes Frysk besteane te faak út mar ien of twa leararen dy’t it fak ‘derby’ dogge en lang net alti-

ten dêr it foech foar hawwe. As der mar ien learaar Frysk is, fielt dy as regel net de needsaak en

ûntwikkelje bewust en eksplisyt belied. Wurkjendeweis falle yn dy situaasjes de beslissings om it

programma fierder yn te foljen. Foarsafier’t der al in seksje Frysk is, funksjonearret dy yn in soad

gefallen net as in gearhingjende organisatoaryske ienheid. De seksjeleden folgje net meiïnoar de

kwaliteit fan it ûnderwiis, bygelyks oan ‘e hân fan de prestaasjes fan learlingen.
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Fries in de basisvorming

Hoofdvraag

Wat is de kwaliteit van het vak 

Fries in de basisvorming?

Deelvragen

Wat is de kwaliteit van de aangeboden 

onderwijsprogramma’s Fries?

Wat is de kwaliteit van de aangeboden

lessen Fries?

Wat is de kwaliteit van de vaksecties 

Fries?

Onderzoeksvragen

In hoeverre dekt de vakinhoud van de

onderwijsprogramma’s de vakspeci-

fieke kerndoelen?

Aan de realisering van welke algemene

vaardigheidsdoelen levert het vak een

belangrijke bijdrage?

In hoeverre draagt het pedagogisch

handelen van leraren bij aan de 

goede uitvoering van de onderwijs-

programma’s?

In hoeverre zorgen leraren voor goede

instructie en klassenmanagement

en een effectieve verwerking door de

leerlingen?

In hoeverre is het vakdidactisch 

handelen van leraren van voldoende

kwaliteit?

In hoeverre bevorderen leraren een

actief leerproces door leerlingen?

In hoeverre houden leraren rekening

met relevante verschillen tussen 

leerlingen?

In hoeverre voeren secties een actief

beleid ten aanzien van inhoud en

(vak)didactische aanpak van het vak?

In hoeverre zorgen secties voor een 

systematische registratie en evaluatie

van de vorderingen van leerlingen?

Conclusies beantwoorden de hoofdvraag

Afbeelding 1  Onderzoeksvragen

16
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Verantwoording

Uitgangspunt voor dit onderzoek vormt het toetsingskader dat beschrijft aan welke kwaliteitsei-

sen goed onderwijs in de basisvorming moet voldoen. De kwaliteitseisen zijn weergegeven als

standaarden van goed onderwijs. Dit toetsingskader is ontwikkeld in overleg met wetenschap-

pers, lerarenopleiders, schoolleiders en leraren. Het toetsingskader voor het onderzoek naar de

kwaliteit van het onderwijs in de vakken van de basisvorming omvat negen onderzoeksvragen

(zie afbeelding 1) uitgewerkt in standaarden. Elke standaard is opgebouwd uit de kwaliteitsken-

merken (indicatoren) aan de hand waarvan die kwaliteit in de praktijk kan worden waargenomen

en criteria op grond waarvan waarnemers kunnen beoordelen of een standaard in voldoende

mate is gerealiseerd (norm). Een voorbeeld ter verduidelijking.

Standaard (kwaliteitseis)

De leraar hanteert directe instructie en klassenmanagement adequaat en organiseert de verwerking

goed.

Indicatoren (kwaliteitskenmerken)

Structuur
1 De leraar zorgt door introductie en afsluiting dat doel en opbrengst van de les duidelijk zijn.

2 De les vertoont een duidelijke opbouw.

Proces
3 De leraar hanteert verschillende werkvormen.

4 De leraar vertrekt vanuit concrete en voor leerlingen herkenbare situaties.

5 De klassikale uitleg van de leerstof is duidelijk.

6 De leraar zorgt ervoor dat de leerlingen de hele les taakgericht bezig zijn.

7 Het (les- en werk)tempo is passend voor de groep.

8 De leraar gaat regelmatig na of leerlingen de taak of leerstof begrijpen.

(Huis)werk
9 De leraar geeft duidelijk (huis)werk op.

10 Het (huis)werk wordt zorgvuldig gecontroleerd.

Normering

Bij de beoordeling van een (bijgewoonde) les is voor deze standaard een onderscheid aangebracht

tussen klassikale lessen, practicumlessen en lessen waarin de zelfwerkzaamheid van leerlingen over-

heerst. Voor een klassikale les moeten de indicatoren 1,5,8 en twee andere indicatoren positief scoren

voor een voldoende; bij de andere lestypen gaat het om de indicatoren 1,6,8 en twee andere indicatoren.

Voor de beoordeling per standaard diende een schaal met vier punten:

– vooral zwak;

– zwakte overheerst sterkte;

– sterkte overheerst zwakte;

– vooral sterk.

Deze vier punten worden in dit rapport ook wel aangeduid met slecht, onvoldoende, voldoende

en goed.
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Op basis van het toetsingskader zijn de instrumenten ontworpen die de inspecteurs bij de

schoolbezoeken hebben gebruikt. De instrumenten zijn in een try-out getest en vervolgens bijge-

steld. De betrouwbaarheid van de oordelen van de inspecteurs zijn tijdens het onderzoek gecon-

troleerd door middel van duobezoeken waarbij de oordelen van inspecteurs over dezelfde lessen

werden vergeleken.

Deze onderzoeksmethode maakt het mogelijk om naast een beoordeling van de kwaliteit van het

onderwijs op schoolniveau ook een verantwoord landelijk beeld te geven van de basisvorming. In

dit rapport gebeurt dat voor het vak Fries. Aan de ontwikkeling van onze werkwijze en een ver-

antwoording van de onderzoeksmethode hebben wij in een aparte publicatie ruim aandacht

besteed. (C.Janssens, 1997)

Werkwijze 

Teams van acht tot twaalf inspecteurs en inspectiemedewerkers hebben in het schooljaar

1997/1998 schoolbezoeken afgelegd bij 120 vestigingen voor voortgezet onderwijs, ongeveer tien

procent van alle vestigingen dat schooljaar. Het betrof een representatieve steekproef van scho-

len. Elk team stond onder leiding van de toezichthoudend inspecteur van de school. De school-

bezoeken duurden drie tot vier dagen. Elk schoolbezoek werd grondig voorbereid en afgesloten

met een mondelinge en een schriftelijke rapportage aan de school. Voor het vak Fries hebben wij

aanvullend schoolbezoek afgelegd op alle scholen in de provincie Fryslân waar Fries gegeven

wordt. Van alle scholen is minimaal één vestiging bezocht.

De teams hebben circa 7300 lessen bijgewoond en talloze gesprekken gevoerd. Voor het onder-

zoek naar de prestaties van leerlingen zijn de gegevens gebruikt van proeftoetsen van de afslui-

tende toetsen basisvorming uit 1997 en 1998. Voor het vak Fries zijn geen pretesten afgenomen.

Iedere inspecteur concentreerde zich op één of twee vakken. Door ziekte van leraren of een

inspecteur was het niet mogelijk voor elk vak op alle 120 scholen lessen bij te wonen.

Aan de hand van het toetsingskader en bijbehorende instrumenten hebben de inspectieteams 

de op school aanwezige documenten (bijvoorbeeld het vakwerkplan) bestudeerd, lessen bijge-

woond, gesprekken gevoerd met leraren en vaksectie, het gebruikte lesmateriaal en werk van

leerlingen onderzocht.
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Om het beeld van het vak Fries in de provincie Fryslân compleet te krijgen hebben wij  een aan-

vullend schriftelijk onderzoek uitgevoerd, dat mede ten grondslag heeft gelegen aan dit rapport.

Er zijn verschillende vragenlijsten voorgelegd aan:

– de leiding van 31 scholen die in de provincie Fryslân gevestigd zijn (één school 

niet);

– de leiding van 70 vestigingen van voortgezet onderwijs die de provincie telt

(twee vestigingen niet);

– veel van de leraren die in Fryslân Fries geven (totaal 73 leraren);

– de leerlingen in klas 1, 2 en 3 die op school Fries hebben gehad of nog zullen krijgen 

(totaal 10463 leerlingen voor alle vestigingen op twee na).

Verder is de gelegenheid te baat genomen om, op de vijf vestigingen in de provincie Fryslân waar

de inspectie het brede onderzoek naar het onderwijsleerproces heeft uitgevoerd, tevens een vra-

genlijst aan de ouders voor te leggen. Daar hebben 242 ouders op gereageerd.

Afbeelding 2 Getalsmatig overzicht van het onderzoek naar het vak (in procenten)

Aantal opleidingen 78 Aantal lessen 55

(totaal scholen 28)

ivbo 4 ivbo 3

vbo 22

vbo, vbo/mavo, mavo 19

mavo 21

mavo/havo 9

havo 16

havo, havo/vwo, vwo 14

vwo 15

Breed 10

50 25 0 25 50
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1 Achtergronden van het vak

1.1 Ontwikkeling  als schoolvak

Het Fries heeft zich op de scholen in de provincie Fryslân kunnen ontwikkelen sinds 1937

(Nieuwenhuijsen, 1994 en Riemersma, 1995). Toen maakte een wijziging van de Wet op het Lager

Onderwijs van 1920 het mogelijk Fries te geven als onderdeel van lezen en Nederlandse taal.

Deze wetswijziging had ook gevolgen voor het voortgezet onderwijs, want het toenmalige ulo
(Uitgebreid Lager Onderwijs) viel onder deze wet. In 1947 werd het mogelijk Fries als facultatief

vak te geven in het vhmo (Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs). De Mammoetwet van

1968 bood deze facultatieve mogelijkheid voor mavo, havo en vwo. Het ging vooral om lesuren

boven de vaste lessentabel in de brugklas. Ook kon Fries een onderdeel zijn van het vak

Nederlands. Vanaf 1969 is het in genoemde drie schoolsoorten mogelijk examen te doen in het

Fries. Later kon dat ook in het lbo (nu: vbo), zij het alleen als zevende vak.

Volgens de Rijkscommissie Fries in het voortgezet onderwijs gaf in 1980 een kwart van de 

vo-scholen onderwijs in de Friese taal. Dat betrof naar schatting vijf procent van de leerlingen

(Rijkscommissie Fries, 1982). Er zijn aanwijzingen voor een lichte groei in de jaren daarna tot

dertig procent van de scholen in 1985 (Wierdsma en Riemersma, 1987). In de regel beperkte het

onderwijs in het vak Fries zich tot één lesuur, meestal in de brugklas. In andere vakken was het

Fries incidenteel de voertaal. Dit was afhankelijk van individuele leraren. Twee scholen voor vwo,

twee voor havo en één voor mavo maakten in 1980 gebruik van de wettelijke mogelijkheid Fries

als examenvak te kiezen. Deze scholen gaven extra lesuren Fries in de examenklas.

Samenvattend: in de periode vóór de invoering van de basisvorming heeft het Fries een wettelijke

basis gekregen, zij het een facultatieve. Het onderwijs in de Friese taal kreeg echter maar zeer

beperkt inhoud. Dit gold zowel voor het aantal scholen dat Fries aanbood, het aantal lesuren voor

dat vak als het aantal leerlingen met Fries als examenvak.

Met de invoering van de basisvorming in 1993 wordt Fries voor het eerst verplicht op scholen

voor voortgezet onderwijs in de provincie Fryslân. Het basisonderwijs kent deze verplichting

sinds 1980. Voor het vak Fries gelden daar verplichte kerndoelen en het Fries is als voertaal toe-

gestaan. De verplichting Fries in de basisvorming te geven is bij de parlementaire behandeling

getypeerd als een lichte. Er zijn geen adviesuren of verplichte kerndoelen vastgesteld. Wel is er

een handreiking met kerndoelen ontwikkeld.

De rijksoverheid heeft behoorlijk wat financiële middelen vrijgemaakt om de invoering van het

verplichte vak Fries te begeleiden. Hetzelfde geldt voor de provincie Fryslân. Beide overheden heb-

ben bijvoorbeeld voor de periode 1993-1996 de functie van coördinator invoering Fries in de basis-

vorming mogelijk gemaakt. Ook is er subsidie gekomen voor het ontwikkelen van de methode

‘Flotwei Frysk’. Het eerste gedeelte daarvan is in 1995 verschenen. Verder konden leraren in het

voortgezet onderwijs via het Landelijk Intermediair Onderwijs en Scholing (lios) met behoorlijke

faciliteiten aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in twee jaar een tweedegraads bevoegdheid

voor Fries halen. Met veel moeite is er een groep van tien leraren gevormd voor deze lios-cursus.

Een deel van de middelen voor het onderwijs in het Fries gaat naar de onderwijsbeleidingsdienst

gco Fryslân. Deze ontwikkelt veel lesmateriaal voor het Fries in basis- en voortgezet onderwijs.
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Met de invoering van de tweede fase havo/vwo en de vernieuwing van de bovenbouw

vbo/mavo (vmbo) blijft het mogelijk Fries als examenvak te kiezen. Onder verantwoordelijkheid

van de provincie Fryslân loopt er sinds 1 augustus 1998 een experiment voor het invullen van de

examenprogramma’s op havo/vwo.

De provincie Fryslân neemt een bijzondere positie in. Zij probeert het onderwijs in de Friese taal

in alle onderwijssectoren zoveel mogelijk te stimuleren. Daarbij spelen de volgende uitgangs-

punten een rol (Provinsje Fryslân, 1997 en de Rijkscommissie Fries, 1982):

– kinderen hebben recht op ondersteuning van hun ontplooiing in de moedertaal, Fries net

zo goed als Nederlands. Ook kan het onderwijs een bijdrage leveren aan het slaan van 

een brug tussen thuistaal en schooltaal (pedagogisch-onderwijskundige argumenten);

– Fryslân kent een tweetalige cultuur. Door het onderwijs in het Fries kan de leerling kennis

nemen van deze cultuur en er actief aan deelnemen (cultureel argument);

– het is nuttig voor hun maatschappelijk functioneren als leerlingen Fries ten minste pas

sief leren beheersen. Dit geldt zowel voor hun latere werkzame leven in de tweetalige 

provincie als voor het leven van alledag buiten het werk om (maatschappelijk-functioneel

argument);

– onderwijs in het Fries levert een bijdrage aan het behoud van de Friese taal en cultuur.

Het Fries is een min of meer bedreigde taal. Niet in alle situaties is het gebruik toege

staan. Bovendien is het Fries onderhevig aan sterke invloeden vanuit het Nederlands 

(taalpolitiek argument).

De provincie Fryslân maakt sinds 1989 periodiek een bestuursafspraak met de rijksoverheid over

de Friese taal en cultuur. Ten tijde van de eindredactie van dit rapport ( juni 1999) gold de

afspraak van 1993 nog. De gesprekken over een nieuwe bestuursafspraak zijn echter gaande. De

provincie heeft daartoe in 1998 een voorstel gepubliceerd (Provincie Fryslan, 1998 en Berie foar it

Frysk, 1997). De afspraken uit 1993, voor zover betrekking hebbend op het voortgezet onderwijs,

zijn alle uitgevoerd of nog in uitvoering.

Uitgangspunt voor een nieuwe bestuursafspraak vormt het Europees Handvest voor regionale of

minderheidstalen, dat ook door Nederland onderschreven is. Het onderwijs in het Fries is in dat

handvest verankerd door artikel 8 (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1999). In het genoemde

voorstel constateert het provinciaal bestuur dat het Fries een plaats heeft verworven in het

voortgezet onderwijs, maar dat deze positie marginaal is. De provincie streeft naar versterking

van die positie, waarbij onder andere de volgende maatregelen (ambitieniveau voor het jaar

2008) worden bepleit:

– scholen moeten zich door middel van een integraal taalbeleid verantwoorden over de 

positie van de Friese taal binnen hun onderwijs;

– verplichten van de kerndoelen voor het vak Fries in de basisvorming net als voor de andere

vakken;

– invoering van de verplichting het Fries te gebruiken als voertaal bij ten minste twee vak-

ken naast het vak Fries;

– invoeren van verplichte examenprogramma’s Fries voor scholen die geen ontheffing heb-

ben (ten minste mondelinge vaardigheid);

– zorg dragen voor voldoende (multimediaal) lesmateriaal, bevoegde leraren en voldoende 

deskundigheidsbevordering (nascholing) voor het onderwijs in het Fries;
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– de rijksbijdrage aan scholen moet worden verhoogd met extra formatieve ruimte voor 

het Fries.

Samenvattend: de provincie wil zorgen voor doorgaande leerlijnen in het voortgezet onderwijs

en het onderwijs in het Fries uit de vrijblijvende sfeer halen. Getuige de discussies in de media in

mei 1988 is er over het voorstel van het provinciaal bestuur veel te doen geweest. Lang niet ieder-

een is voor de versterking van het Fries in het voortgezet onderwijs. Gegeven de situatie op de

scholen vinden bovendien velen het pleidooi niet erg realistisch.

1.2 Handreiking in de vorm van kerndoelen

Het vak Fries kent geen verplichte kerndoelen. Wel is er een handreiking voor de scholen ontwik-

keld in de vorm van kerndoelen. Voor de periode 1993-1998 golden de handreikingen uit Uitleg

van 27 april 1993 (kenmerk vo/bob-93026664). Inmiddels zijn er nieuwe handreikingen vast-

gesteld voor de periode 1998-2003 (Uitleg 10 december 1997, vo/bob-1997/32067).

De kerndoelen Fries zijn gebaseerd op die voor het vak Nederlands en stemmen daarmee voor het

grootste gedeelte overeen. Bij gedetailleerde vergelijking blijken er toevoegingen te zijn gemaakt

bij een aantal kerndoelen. Die toevoegingen slaan vooral op de tweetaligheid van de provincie

Fryslân. Een voorbeeld: ‘De leerlingen kunnen informatie die niet in het Fries gesteld is, gebruiken

bij het maken van een beschrijving of verslag’. Ook is voor het vak Fries de doelstelling voor de

spelling vereenvoudigd.Het is opvallend dat in de officiële handreikingen in Uitleg het domein

‘Informatievaardigheden’ bij Fries geheel ontbreekt. De staatssecretaris heeft het advies van de

Commissie Herziening Eindtermen op dit punt niet overgenomen. Dit heeft tot enige verwarring

geleid. In het ‘Learplan Frysk’ en ook in de meest gebruikte methode ‘Flotwei Frysk’ is het domein

wel meegenomen bij de inrichting van het leerplan. In de nieuwe handreikingen zijn de doelstel-

lingen voor de informatievaardigheden identiek aan die van Nederlands. Het eerder gemaakte

onderscheid is dus komen te vervallen. Wij hebben in ons onderzoek dit domein wel in de

beschouwing betrokken om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Gelet op het niet-verplichte

karakter van alle kerndoelen Fries is dit geen probleem.

Uit het leerplan voor Fries valt op te maken dat de verwantschap met het vak Nederlands, zoals

uitgewerkt in de kerndoelen, terug te voeren is op een tweetal uitgangspunten

(Nieuwenhuijsen,1994):

– tweetalig moedertaalonderwijs: leerlingen die zowel Fries als Nederlands spreken, kun-

nen zich vanuit dezelfde structuur in beide talen tegelijkertijd verder ontwikkelen;

– tijdwinst door overlap in de kerndoelen. Deze tijdwinst is haalbaar voor zover de 

onderwijsinhoud los staat van de taal waarin wordt lesgegeven. Het leerplan gaat uit van

één lesuur voor Fries in alle drie leerjaren van de basisvorming naast de uren voor 

Nederlands.

Het leerplan gaat niet voorbij aan het feit dat veel leerlingen niet-Friestalig zijn. Dit moet vooral

via de didactiek worden opgelost (differentiatie). De kerndoelen kunnen op verschillende beheer-

singsniveaus aan de orde komen. Globaal uitgangspunt is dat de instromende leerlingen in de

basisvorming het Fries kunnen verstaan en ook lezend een heel eind komen.
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1.3 Het lesmateriaal in de basisvorming

Voor het Fries in de basisvorming is het volgende lesmateriaal beschikbaar:

– De methode ‘Flotwei Frysk’ (sinds 1995, uitgave van de Algemiene Fryske Underrjocht

Kommisje (Afûk) en Wolters Noordhoff). In het najaar van 1998 is hiervan een ivbo-editie

verschenen. Naast de twee lesboeken is er een katern ‘Frysk ferstean en lêzen’ voor niet-

Friestalige leerlingen, een docentenhandleiding en twee audiocassettes voor luister-

oefeningen. Bij de ivbo-methode is videomateriaal beschikbaar;

– Het Friestalige jongerentijdschrift ‘Sjedêrrr!!!’ (verschijnt negen keer per schooljaar; uit

gave van gco Fryslân);

– Literaire Friestalige bundels met verhalen of gedichten (uitgegeven door de Afûk);

– Het computerprogramma ‘Us Fryske Taal’ van de OWG-computerwerkgroep;

– Schooltelevisie- en radioprogramma’s van Omrop Fryslân (vaak Sybe Satellyt (tv in 

1998  gestopt) en Radio Yllegaal).

Naast het opgesomde materiaal maken leraren gebruik van Friestalige radio- en tv-uitzendingen,

Friestalige muziek (in 1997/98 was ‘In nije dei’ van De Kast heel populair), Friestalige leesboeken,

de F-side uit de Leeuwarder Courant en zelfgemaakt lesmateriaal. Incidenteel is er nog verouderd

lesmateriaal in gebruik, dat niet speciaal gericht is op de basisvorming. Ook gebruikt men een

enkele keer lesmateriaal van de basisschool (Fryske Taalrotonde).

‘Flotwei Frysk’ en ook ‘Sjedêrrr!!!’ worden op verschillende manieren gebruikt. Sommige scholen

nemen de methode op in het boekenfonds om alle leerlingen met een eigen exemplaar te kun-

nen laten werken, andere hebben alleen klassensets. De leerlingen krijgen dan geen boek mee

naar huis. Voor het tijdschrift geldt hetzelfde: er zijn scholen met een leerlingenabonnement

naast scholen die met klassensets werken. In het laatste geval krijgen de leerlingen het tijd-

schrift niet mee naar huis.

De meeste leraren werken met ‘Flotwei Frysk’ (82 procent), maar de methode wordt doorgaans

aangevuld met ander materiaal (89 procent). Bij dit aanvullend materiaal zijn uit de bovenstaan-

de opsomming ‘Sjedêrrr!!!’ (77 procent) en Sybe Satellyt (74 procent) het meest populair. Verder

gebruikt ruim eenderde (36 procent) zo nu en dan een literaire bundel.

‘Flotwei Frysk’ is ontwikkeld bij de niet-verplichte kerndoelen voor Fries. Qua structuur en inhoud

is de methode afgestemd op ‘Nieuw Nederlands’. Zij omvat veertien hoofdstukken en is gericht

op gebruik gedurende drie jaar voor minimaal één lesuur per week. Voor leraren levert dit een

behoorlijk knelpunt op bij slechts één jaaruur Fries.

De gerichtheid op de kerndoelen brengt ook een inhoudelijke beperking met zich mee. ‘Flotwei

Frysk’ is vooral gericht op het ontwikkelen van de talige of linguïstische competentie van leer-

lingen, eenvoudiger gezegd: het leren van het Fries. Minder aandacht is er voor communicatief

taalonderwijs, dat wil zeggen het gebruik van het Fries in discussies, tijdens vergaderingen, in de

winkel en in soortgelijke situaties.



Evaluatie van de eerste vijf jaar

25

Het oordeel van de leraren die ‘Flotwei Frysk’ gebruiken, levert het volgende beeld op:

– zonder meer een goede methode waar ik graag mee werk: 43,4 procent;

– een methode waar best mee te werken valt, maar met nadrukkelijke beperkingen:

50 procent;

– geen goede methode, ik zou als het mogelijk was een andere methode gebruiken:

4 procent;

– andere uitspraak: 2,6 procent.

Als bezwaar noemen de leraren onder meer de keuzes die noodzakelijk zijn als zij maar één les-

uur hebben. Een aantal acht het niveau voor niet-Friestalige leerlingen en ook voor vbo-leer-

lingen te hoog gegrepen. ‘Flotwei Frysk’ geldt ondanks het vele differentiatiemateriaal primair

als een methode voor Friestalige leerlingen. Sommige leraren missen communicatie-oefeningen.

Ook de aandacht voor de Friese cultuur zou sterker kunnen. Ten dele zijn genoemde bezwaren

overigens een logisch gevolg van de aansluiting van de methode op de kerndoelen.

1.4 De Friese taal onder leerlingen

Thuistaal en schooltaal

Wij hebben een aantal vragen over het Fries voorgelegd aan leerlingen in de eerste drie klassen van

de scholen die die taal geven. Allereerst wilden wij weten welke taal zij thuis het meest spreken.

Ook is hun gevraagd welke taal zij meestal op school met hun vrienden of vriendinnen spreken.

Tabel 1 laat de antwoorden zien van meer dan 10.000 leerlingen.

Tabel 1 Thuistaal en schooltaal van leerlingen die Fries volgen (in procenten)

Taal van 10463 leerlingen Thuistaal Schooltaal

Fries 47 22

Nederlands 41 52

Tweetalig: Fries en Nederlands 5 24

Friese streektaal1 3 2

Plaatselijke of Nederlandse streektaal2 1 0

Buitenlandse talen3 3 0

Opmerkingen:

1 Onder de Friese streektalen worden begrepen: het Stellingwerfs, het Bildts, de streektalen van de waddeneilanden, het Stadsfries en het Hylpers.

Deze streektalen werden nogal eens genoemd in  combinatie met Nederlands of Fries.

2 Voorbeelden van plaatselijke en Nederlandse streektalen: Kollumers (plaatselijk), Gronings of Drenths (Nederlandse streektaal). Deze streektalen 

werden nogal eens genoemd  in combinatie met Nederlands of Fries.

3 Al dan niet in combinatie met Nederlands of Fries.



Ongeveer 30 procent van de leerlingen spreekt op school met vrienden en vriendinnen een ande-

re taal dan thuis (verschillen tussen de twee kolommen opgeteld). Nederlands komt als voertaal

onder de leerlingen het meest voor (51,9 procent). Daarnaast spreken de leerlingen afwisselend

Fries of Nederlands (24,1 procent) of uitsluitend Fries (21,5 procent). De tweetaligheid in Fryslân

brengt deze verschuiving naar het Nederlands of tweetalig Fries/Nederlands bijna automatisch

met zich mee.

In vergelijking met een onderzoek van de Fryske Akademy uit 1994 (Gorter en Jonkman, 1995) 

zeggen de leerlingen op de onderzochte vestigingen over het algemeen minder Fries en meer

Nederlands te spreken. In 1994 sprak 53 procent Fries als eerste taal met de kinderen en 39 procent

Nederlands. De overige leerlingen spraken een streektaal of een andere taal. Wanneer wij de twee-

talige leerlingen in de beschouwing betrekken (5,4 procent), lijken er echter geen opmerkelijke ver-

schuivingen te zijn. Een kanttekening: onze vragenlijst is niet in de hele provincie afgenomen.

Tabel 2 geeft een overzicht van de spreiding van de Friestaligheid bij leerlingen over de 51 vesti-

gingen waar onze leerlingenvragenlijst is afgenomen.

Het hoogste percentage Friestalige leerlingen op een vestiging is 83,5 en het laagste 12,9. Scholen

met meer dan 50 procent Friestalige leerlingen bevinden zich vooral op het platteland. Minder

dan 33 procent scoren vooral Leeuwarden (gemiddeld 20,4 procent) en Harlingen (22,3 procent).

In steden en plaatsen als Bolsward (47,4 procent), Dokkum (69,5 procent), Drachten (45 procent),

Franeker (51,6 procent), Heerenveen (49,4 procent) en Sneek (36,4 procent) liggen de percentages

beduidend hoger. Een rol van betekenis daarbij speelt de instroom van Friestalige leerlingen uit

de omringende regio.

De beginsituatie van de leerlingen voor Fries

Wij hebben de leraren gevraagd een inschatting te maken van de beginsituatie van leerlingen en

daarbij onderscheid te maken tussen de receptieve en productieve vaardigheden (verstaan en

lezen respectievelijk spreken en schrijven). Weer maken wij een vergelijking met het onderzoek

van de Fryske Akademy uit 1994. Dat richtte zich overigens niet op leerlingen maar op een repre-

sentatieve steekproef van inwoners uit de provincie Fryslân. Bovendien vroegen de Akademy-

onderzoekers een inschatting van de respondenten over zichzelf, terwijl wij via de leraren een

inschatting wilden krijgen van de taalvaardigheden van de leerlingen.
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Tabel 2 Mate van voorkomen van Friestalige leerlingen (in procenten)

Proportie Friestalige leerlingen Aantal vestigingen

tot 1/3 van de leerlingen 13

van 1/3 tot de 1/2 van de leerlingen 12

van de 1/2 tot 2/3 van de leerlingen 13

meer dan 2/3 van de leerlingen 13

totaal aantal vestigingen 51
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Het geschatte percentage leerlingen dat het Fries goed kan verstaan, komt goed overeen met de

doorsnee van de Friese bevolking in 1994. Wel merken we hierbij op dat het begrip ‘goed’ in dit

verband voor meer dan één uitleg vatbaar is (bij deze weergave van de cijfers van de Fryske

Akademy valt hier ook de categorie ‘vrij aardig’ onder). Niet verwonderlijk is dat het percentage

goed Fries sprekende leerlingen overeenkomt met dat voor Fries als thuistaal. Toch blijft naar de

inschatting van de leraren het spreken en ook het lezen en schrijven van de leerlingen duidelijk

achter bij de doorsnee van de Friese bevolking. Als we de categorie ‘vrij aardig’ uit de cijfers van de

Fryske Akademy zouden halen blijft er een verschil, zij het kleiner, bestaan. Dit verschil is onder

andere te verklaren uit het leerproces dat de leerlingen op school en daarbuiten nog voor de boeg

hebben. Dat de beheersing van genoemde vaardigheden mogelijk achteruit is gegaan ten opzichte

van een aantal jaren geleden, kunnen wij op basis van dit onderzoek niet concluderen.

Wij hebben de leerlingen gevraagd hoeveel aandacht er op hun basisschool aan het Fries is

besteed. Tabel 4 laat de uitkomsten zien.

Naar hun eigen indruk hebben nogal wat leerlingen op de basisschool heel weinig aan Fries

gedaan. Vast staat dat de verschillen groot zijn. De Inspectie Primair Onderwijs zal in het school-

jaar 1999/2000 onderzoek doen naar de positie van het Fries in het basisonderwijs. Daaruit zal

blijken of de indrukken van leerlingen kloppen.

De Friestaligheid van leerlingen en het onderwijs in het Fries op de basisscholen vormt geen

onderwerp van overleg tussen basis- en voortgezet onderwijs. Ook de onderwijskundige rap-

porten van de basisscholen over de leerlingen geven bijna nooit informatie over de Friese taal-

vaardigheden.

Tabel 3 De beginsituatie in taalvaardigheid van de leerlingen (Leerlingen in 1998)

vergeleken met het onderzoek van de Fryske Akademy (FA 1994) 

Taalvaardigheid Leerlingen in 1998 FA 1994

Fries goed verstaan 93 94

Fries goed spreken 54 74

Fries goed lezen 30 65

Fries goed schrijven 1 17

Tabel 4 Mening van leerlingen over de mate waarin Fries wordt gegeven op de basisschool (in procenten)

Uitspraak over Fries op de basisschool mee eens

Nee, ze deden helemaal niets aan Fries 16

Nee, ze kregen les in de streektaal 1

Ja, ze kregen zo nu en dan Friese les 48

Ja, ze kregen elke week een uur Fries 30

Ja, ze kregen veel Friese les (meer dan 1 uur) 4

Ja, ze kregen veel Friese les en lessen over andere vakken in het Fries 2
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De leraren Fries zijn iets beter op de hoogte van de situatie in het basisonderwijs voor hun vak

dan hun collega’s die andere vakken geven. Toch weet nog de helft van de leraren Fries niet of

nauwelijks wat het basisonderwijs aan Fries doet. Hun inschatting van het vak Fries op de toe-

leverende basisscholen levert het beeld van tabel 5 op  (de leraren mochten meer dan één alter-

natief aankruisen).

De conclusie blijft dat het onderwijs in het Fries op toeleverende basisscholen sterk uiteenloopt.

De beginsituatie in de basisvorming kan mede hierdoor zeer complex zijn. Sommigen spreken

over een driedubbele heterogeniteit waar leraren Fries mee te maken kunnen krijgen:

– het verschil in cognitieve mogelijkheden van leerlingen (van ivbo tot en met vwo);

– het verschil tussen Friestalige en niet-Friestalige leerlingen (ook wel genoemd FT1- 

en FT2-leerlingen: Fries als eerste of als tweede taal);

– de uiteenlopende kwaliteit van het onderwijs in het Fries dat leerlingen op de basis

school hebben ontvangen.

Voor een uitgebreid onderzoek naar de beheersing van het Fries (en het Nederlands) aan het

einde van de basisschool verwijzen wij naar het onderzoek ‘Taalpeiling yn Fryslân’ uit 1994 (De

Jong en Riemersma, 1994). Een van de conclusies in dit proefschrift is dat de Friestalige en de

Nederlandstalige leerlingen in Fryslân aan het eind van de basisschool voor Nederlands hetzelfde

niveau van taalbeheersing bereiken als hun leeftijdgenoten in de rest van Nederland. Echter de

kerndoelen voor Fries halen de basisscholen in Fryslân niet.

1.5 Positie van het Fries op scholen in Fryslân

Al dan niet aanbieden van het Fries

De wettelijke verplichting voor het vak Fries op scholen in de provincie Fryslân is vastgelegd in

artikel 11a, lid 2b van de Wet op het voortgezet onderwijs. Daarin wordt die verplichting als volgt

omschreven:’Op de scholen in de provincie Fryslân omvat de basisvorming in het voortgezet

onderwijs tevens onderwijs in de Friese taal, tenzij de inspecteur op verzoek van het bevoegd

gezag geheel of gedeeltelijk ontheffing van deze verplichting heeft verleend.’

De verplichting van het Fries is bij de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel basisvorming

bestempeld als ‘vederlicht’. De regeling van ontheffing houdt bij wetgeving meestal verband met

de zwaarte van de verplichting. De vederlichte verplichting heeft geleid tot een lichte ont-

heffingsprocedure. De inspecteur is daarmee belast. Ter vergelijking: voor het basisonderwijs

regelen Gedeputeerde Staten de ontheffing.

Tabel 5 Mening van leraren over Fries op de basisschool (in procenten)

Inschatting over het Fries op toeleverende basisschool mee eens

Op de meeste scholen wordt één uur per week Fries gegeven 27

De kwaliteit van het Fries loopt zeer uiteen (en ik kan er niet op voortbouwen) 61

Ik heb geen goed beeld van het Fries op de basisscholen 49

Over het algemeen wordt er goed Fries gegeven en ik kan er op voortbouwen 3

Andere inschatting 5
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De kwalificatie vederlicht en de lichte procedure zijn in december 1992 bevestigd door de staats-

secretaris van Onderwijs en Wetenschappen. In een brief bevestigt hij de beleidslijn dat de

onderwijsinspectie verzoeken om ontheffing slechts marginaal toetst en vooralsnog geen perma-

nente ontheffingen verleent.1 In de praktijk blijken de jaarlijkse aanvraag voor ontheffing en de

lichte toetsing door de inspectie vooral veel papierwerk op te leveren. Daar staan weinig veran-

deringen tegenover in de positie van scholen als het gaat om het Fries. Alle partijen lijken een

verandering van de procedure te wensen.

Tabel 6 toont hoeveel scholen in 1997/1998 het vak Fries gaven. Wij werken een en ander nader

uit op vestigingsniveau en brengen het in verband met de verleende ontheffingen.

Meer dan één op elke drie scholen voor voortgezet onderwijs in Fryslân biedt geen Fries aan. Dat

is een relatief groot aantal. Dit beeld wordt iets beter als wij de vestigingen in de beschouwing

betrekken. Het Fries komt dan niet aan bod op één van elke vier vestigingen.

Op 11 van de 53 vestigingen in Fryslân kunnen leerlingen in principe Fries kiezen als examenvak.

Dat is mogelijk op negen van de twintig scholen die Fries geven. Afhankelijk van het schooltype

zijn er in dat geval uren Fries vanaf de derde klas. Een doorgaande lijn vanuit de basisvorming is

er meestal niet. Er is weinig animo Fries als examenvak te kiezen. Veel vestigingen die in principe

die mogelijkheid bieden, hebben feitelijk geen examenprogramma. Tabel 7 biedt een meerjaren-

overzicht.

1 Brief van staatssecretaris drs. J. Wallage aan Gedeputeerde Staten van Fryslân (9 december 1992, kenmerk SO/IO-92095746)

Tabel 6 Mate waarin het vak Fries wordt gegeven op scholen in de provincie Fryslân (1997/1998)

Omschrijving Aantal scholen Aantal vestigingen

Scholen in Fryslân voor voortgezet onderwijs 27 63

Scholen in Fryslân voor agrarisch onderwijs 1 4

Scholen buiten de provincie met vestigingen in Fryslân 4 5

Totaal aantal scholen 32 72

Scholen met algehele ontheffing (voor alle vestigingen in Fryslân) 12      (37,5%) 15    (22%)

Scholen met ontheffing voor een vestiging (1) 1

Vestigingen waar geen basisvorming wordt aangeboden of die buiten de provincie liggen -- 3 (4%)

Scholen die Fries aanbieden 20      (62,5%) 53   (74%)



Slechts enkele leerlingen per jaar van enkele vestigingen doen examen in Fries. De invoering van 

de basisvorming lijkt tot dusver geen effect te hebben op het aantal examenkandidaten voor Fries.

Argumenten om geen Fries aan te bieden

Wij zijn nagegaan waarom scholen geen Fries geven. Deze nadere analyse is samengevat in 

tabel 8.

Voor het grootste gedeelte is het niet aanbieden van het Fries te verklaren uit de ligging in een

niet-Friestalig deel van de provincie (9/16). Dit betreft scholen in de gemeenten Oost- en West-

stellingwerf en op de waddeneilanden. De meeste van deze scholen streven naar een permanente

ontheffing.

Scholen met een hoofdvestiging buiten Fryslân bieden geen Fries aan omdat zij de lessentabel van

de hoofdvestiging moeten aanhouden. Dit argument is in 1992 door de toenmalige staatssecretaris

als onjuist bestempeld1:"de verplichting Fries geldt voor scholen in de provincie Fryslân, waaronder

in dit verband tevens nevenvestigingen of dislocaties in de provincie gerekend worden".

1 Brief van mevrouw T. Netelenbos aan dr. A.M.J. Riemersma, coördinator Fries in de basisvorming voor de provincie Fryslân, van april 1996

(kenmerk vo/bob-96011710)
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Tabel 7 Het aantal examenkandidaten voor Fries 1992 - 1999 (in procenten)

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Opleiding

MAVO 12 (2) 19 (3) 18 (1) 16 (1) 16 (1) 17 (2) 23 (2) 18 (2)

HAVO - - 2   (1) 3   (1) - - 1   (1) 4 (2)

VWO 2   (2) 4   (2) 2   (1) 2   (2) 3   (2) 1   (1) 3   (1) 5 (4)

Opmerkingen:

1 Op het VBO geen examenkandidaten

2 Aantal vestigingen tussen haakjes

Tabel 8 Redenen om geen Fries aan te bieden (in procenten)

Redenen om geen Fries aan te bieden Aantal scholen Aantal vestigingen

Regio of stad van de vestiging is niet-Friestalig1 6 7

Hoofdvestiging school buiten provincie 3      4

Nevenvestiging in niet-Friestalig deel provincie 1 2

School is invoering aan het voorbereiden 2 3

Totaal 12 16

Opmerking:

1 Dit geldt voor de scholen op de Waddeneilanden en in de zogenaamde Stellingwerven (in de Zuid-Oosthoek van Fryslân).
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De inspectie heeft de betrokken scholen gevraagd hun beslissing te heroverwegen. Tot dusver is

dat verzoek zonder resultaat gebleven.

Voor de overige drie vestigingen is het logisch dat zij bezig waren met het voorbereiden van de

invoering van het Fries: vestigingen van andere scholen in dezelfde steden geven al jarenlang wel

Fries in de basisvorming. Er is dan geen argument voor ontheffing meer. Overigens heeft deze

invoering voor een deel een facultatief karakter: de leerlingen mogen kiezen.

Argumenten om Fries aan te bieden

Tabel 9 somt een aantal redenen op waarom scholen Fries kunnen aanbieden (vergelijk ook de

uitgangspunten van de provincie Fryslân). Wij hebben gevraagd naar het uitgangspunt dat het

meest overeenkomt met de visie van de school.

Afgaande op de opvattingen van de schoolleiders - zij zijn de beslissers, al dan niet in overleg met

het bevoegd gezag - wordt op ongeveer eenderde van de scholen Fries gegeven omdat het moet.

Daarnaast vinden zij het van belang dat het Fries bijdraagt aan het functioneren in de tweetalige

provincie. De andere argumenten leggen duidelijk minder gewicht in de schaal. De vergelijking

met het onderzoek van Heeringa-Postma uit 1995 gaat enigszins mank, omdat de schoolleiders in

dat onderzoek meerdere mogelijkheden konden aangeven. De conclusie blijft echter gerechtvaar-

digd dat de eerste twee argumenten het zwaarst wegen. In de beleving van de leraren speelt de

wettelijke verplichting een grotere rol dan de schoolleiding aangeeft, zij het geen doorslaggeven-

de. De leraren zijn duidelijk vooral inhoudelijk georiënteerd en vinden het wettelijke argument

minder belangrijk.

Ervaringen met de invoering van het vak Fries

Over het algemeen zeggen de schoolleiders dat de invoering van het vak Fries, als onderdeel van de

basisvorming, redelijk is verlopen. Zij gebruiken formuleringen als soepel, vanzelfsprekend en zon-

der problemen. Op een aantal vestigingen stond het vak Fries al langer op het programma en ging

het bij de invoering van de basisvorming vooral om een inhoudelijke verandering. Slechts een enke-

le school noemt de invoering moeizaam. Dat heeft te maken met factoren als het gevecht om de

lessentabel, het niet voorhanden zijn van een methode in 1993 en zorgen over het draagvlak bij de

ouders.

Tabel 9 Mate waarin schoolleiders en leraren redenen noemen om Fries aan te bieden (in procenten)

Schoolleiding in Leraren

Redenen om geen Fries aan te bieden 1998 1995(1) volgens school eigen mening

de wet het verplicht stelt 32 40 42 10

de leerlingen in Fryslân in tweetalige situaties moeten kunnen functioneren 42 33 23 49

zo een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van de Friese taal en cultuur 11 11 35 40

zo de kloof tussen thuistaal en schooltaal voor veel leerlingen wordt overbrugd 11 11 0 2

anders.... 5 6 0 0

Opmerking:

1 Bron: onderzoek van Heeringa-Postma (1995)



Schoolleiders maken verschillende opmerkingen over de randvoorwaarden. Vier problemen over-

heersen:

– het programma van de basisvorming wordt met een zestiende vak nog meer overladen;

– Fries op de lessentabel – binnen de 32 uren – gaat ten koste van andere vakken, een pro-

bleem dat scholen elders in het land niet kennen. Wij merken hierbij ter relativering op

dat scholen in heel Nederland de vrijheid hebben en nemen om uiteenlopende keuzes te

maken. Dat geldt zowel voor het aantal uren dat zij besteden aan de verplichte vakken als

voor de invulling van de vrije ruimte;

– een facultatief aanbod, direct of als vervolg op een verplicht uur in de eerste klas,

kiezen te weinig leerlingen Fries.Dat heeft een onverantwoord negatieve invloed op de

gemiddelde groepsgrootte. Dit geldt in het bijzonder voor examengroepen Fries;

– het gaat vaak om een kleine en kwetsbare sectie. In veel gevallen omvat die slechts 

één leraar.

Taalbeleid en Fries

Over het algemeen is het onderwijs in het Fries geen onderdeel van een expliciet ontwikkeld

taalbeleid. Wij zijn geen enkele keer gestuit op samenhangende en duidelijke afspraken op

schoolniveau over het omgaan met de tweetaligheid. Hetzelfde geldt voor het gebruik van Fries

in de schriftelijke communicatie van de school, het gebruik van Fries als voertaal bij andere vak-

ken, tijdens een les, bij een spreekbeurt of in een werkstuk, over de samenhang tussen Fries en

Nederlands, over de doelstellingen voor Friestalige en niet-Friestalige leerlingen en over het hel-

pen van leerlingen met taalachterstanden.

Dit wil niet zeggen dat er op dit terrein niets gebeurt. Vakwerkplannen van secties of school-

werkplannen gaan soms op een aantal van deze aspecten in. Leraren helpen leerlingen inciden-

teel met taalachterstanden op het terrein van het Fries. Nu en dan is die taal in gebruik tijdens

andere lessen. In dat verband worden de praktijkvakken in het vbo relatief vaak genoemd. Een en

ander is niet terug te voeren op afspraken binnen de school. Meestal gaat het om initiatieven van

individuele leraren.

Een inschatting van de leiding van de vestigingen van alle scholen in Fryslân over het gebruik van

het Fries in het mondeling en schriftelijk verkeer binnen de school levert het volgende beeld op

(tabel 10).
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Nederlands is de voertaal. Vooral in de mondelinge en informele communicatie krijgt het Fries wel

eens een plaats. In het officiële verkeer echter speelt die taal geen rol van betekenis op school.

Status van het vak Fries op school

In vergelijking met de andere talen van de basisvorming vindt de leiding van de vestigingen het

Fries duidelijk minder belangrijk. Dit blijkt uit tabel 11.

Nederlands vindt men verreweg het belangrijkst. De moderne vreemde talen gelden ook als

belangrijk, Engels het meest en Frans het minst. Fries blijft hier duidelijk bij achter. In een onder-

zoek uit 1995 kwamen Nederlands en Engels uit op een vergelijkbare score (Heeringa-Postma,

1995). Voor Fries was het beeld toen duidelijk gunstiger dan uit ons onderzoek blijkt.

In het verlengde van deze waardering is het logisch dat de meeste betrokkenen de positie van

het Fries op de scholen beoordelen als matig tot vooral zwak. Een aantal schoolleiders heeft een

gunstiger beeld van de situatie. Tabel 12 laat dat zien.
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Tabel 10 Mate waarin Fries mondeling en schriftelijk op school wordt gebruikt (in procenten)

Communicatievorm Vrijwel altijd Regelmatig Incidenteel Nooit

Mondeling

Informeel contact tussen leraren onderling 6 64 24 6

Tijdens de lerarenvergadering 3 16 36 45

In individuele contacten tussen leraar en leerling 1 43 46 10

Als voertaal tijdens de lessen van andere vakken 0 1 30 69

Schriftelijk

Officieel schrijven van de school (bijv. een brief) 0 0 13 87

Stukje in de schoolkrant (voor leerlingen) 0 3 43 54

Delen van het ouderbulletin 0 0 22 78

Friestalig lesmateriaal voor andere vakken 0 0 15 85

Tabel 11 Mate waarin vestigingsleiders in Fryslân talen waarderen (in procenten)

Taal Niet belangrijk Enigszins belangrijk Belangrijk Erg belangrijk

Nederlands 0 0 9 91

Engels 0 2 43 55

Duits 0 9 61 29

Frans 9 15 57 19

Fries 12 59 28 2 



De meeste schoolleiders willen de bestaande situatie voor het vak Fries handhaven. Degenen die

het Fries willen versterken, denken aan een betere aansluiting met het basisonderwijs, invoering

van het keuzevak Fries in de tweede fase van havo/vwo en aan een programma in klas 2 en 3 dat

leerlingen in staat stelt het Afûk-A diploma te halen.

Nogal wat leraren Fries willen het vak versterken. Daarbij denken zij aan meer uren om meer van

de kerndoelen te kunnen aanbieden, aanbieden van Fries als examenvak of het gebruik als voer-

taal bij andere vakken. Verder noemen ook de leraren een verbetering van de aansluiting met het

basisonderwijs en in het verlengde daarvan meer aandacht voor de moedertaal van de leerlin-

gen. Een klein aantal leraren (6 procent) wil eigenlijk helemaal met het onderwijs in het Fries

stoppen. Zij vinden dat het onder de huidige randvoorwaarden niets kan worden met dit vak.

Van de leraren Fries zegt 62 procent dat collega’s en de schoolleiding hun vak voor vol aanzien.

Dit wordt bevestigd door de rol van het vak Fries bij de overgang. Op 60 procent van de vestigin-

gen telt Fries volgens de vestigingsleiding even zwaar mee als de andere vakken. Het Fries legt

minder gewicht in de schaal op 30 procent van de vestigingen - het is geen kernvak waarmee de

leerlingen doorgaan - en weegt helemaal niet mee op 9 procent. Leraren met wie wij tijdens onze

schoolbezoeken hebben gesproken, noemen dit beeld geflatteerd. Naar hun opvatting telt slechts

op 32 procent van de scholen Fries even zwaar mee als de andere vakken. Minder zwaar telt het

volgens hen mee op 40 procent en helemaal niet op 28 procent van de scholen.

1.6 Opvattingen over het onderwijs van het Fries

Ouders

Aan ouders hebben wij gevraagd hoe zij denken over het onderwijs van het Fries. Daarbij hebben

wij ons beperkt tot ouders op de vestigingen waar een uitgebreid inspectie-onderzoek naar de

basisvorming heeft plaatsgevonden (Dokkum, Franeker en drie maal in Leeuwarden). In totaal 242

ouders hebben een vragenlijst geretourneerd. Ter vergelijking hebben wij  in tabel 13 de inschat-

ting van leerlingen en van de vestigingsleiding over de opvattingen van ouders toegevoegd.
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Tabel 12 Meningen over de positie van het Fries op dit moment en in de toekomst (in procenten)

Positie Fries Schoolleiders Vestigingsleiding Leraren Fries

op dit moment

vooral sterk 0 0 1

redelijk sterk 24 13 7

matig 53 53 55

vooral zwak 24 34 37

in de toekomst

hetzelfde 80 66 44

sterker maken 20 23 50

verzwakken 0 11 6



De ondervraagde ouders vinden het onderwijs in het Fries belangrijker dan de leerlingen en de

vestigingsleiding denken. De inschatting van de leerlingen komt redelijk overeen met het percen-

tage leerlingen dat Fries spreekt of aangeeft tweetalig te zijn. Voor een versterking van de positie

van het Fries op school lijkt het maatschappelijk draagvlak beperkt: niet veel ouders zijn daar

voorstander van.

Leerlingen

De leerlingen konden hun opvattingen over het Fries in vergelijking met een aantal andere talen

weergeven via rapportcijfers. Tabel 14 vat de uitkomsten samen. Tussen haakjes staan de opvat-

tingen van de 242 ouders over het belang van deze talen voor hun kinderen.

Net als de ouders vinden de leerlingen Nederlands en Engels veruit de belangrijkste talen. Duits

en Frans vinden zij duidelijk van minder belang en Fries eindigt onderaan. De ouders delen 

globaal deze opvattingen. Zij vinden Frans nog iets minder belangrijk dan Duits en zijn over het

Fries minder uitgesproken positief of negatief.

Gegeven de bovenstaande cijfers is het niet verrassend dat slechts een beperkt percentage van

de leerlingen meer aan Fries zou willen doen. De percentages zijn getuige tabel 15 echter wel

beduidend hoger dan de voorkeuren van leerlingen zoals die de laatste jaren uit de examenprak-

tijk zijn gebleken.
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Tabel 13 Meningen van en over ouders over Fries op school (in procenten) 

Opvatting over het Fries op school Ouders leerlingen over hun ouders vestigingsleiders over de  ouders1

met Fries zonder Fries

mooi dat daar op school tijd aan besteed wordt 58 46 43 12

er zou veel meer aan Fries op school moeten worden gedaan 13 5 2 0

Fries is niet zo belangrijk 11 29 45 59

Fries zou op school niet verplicht moeten zijn 19 20 11 41

Opmerking:

1 Voor schoolleiders waren meerdere antwoorden mogelijk, het totaal van de percentages is daarom hoger dan 100%.

Tabel 14 Mate waarin leerlingen en ouders Fries en andere talen belangrijk vinden (in procenten) 

Taal Niet belangrijk Enigszins belangrijk Belangrijk Erg belangrijk

leerlingen ouders leerlingen ouders leerlingen ouders leerlingen ouders

Nederlands 2 0 7 1 12 21 79 79

Engels 2 0 4 1 9 36 85 63

Duits 16 5 23 29 27 56 35 10

Frans 23 20 24 36 22 35 30 10

Fries 32 28 29 46 16 20 22 7



Tot slot hebben wij over de opvattingen over de Friese taal een vraag gesteld die aansluit bij het

Akademy-onderzoek uit 1994 (Gorter en Jonkman, 1995). Deze vraag is voorgelegd aan de leer-

lingen en aan de ouders. Wij hebben onderscheid gemaakt tussen uitspraken met een positieve

en een negatieve lading. Deze zijn in een willekeurige volgorde voorgelegd aan leerlingen en

ouders. Ter wille van de overzichtelijkheid hebben wij de ‘tussenrubriek’ (geen mening, net zoveel

eens als oneens) niet in tabel 16 opgenomen.

De opvattingen van de ouders over de Friese taal wijken niet veel (nooit meer dan tien procent-

punten) af van het Akademy-onderzoek. Op één punt is er een opvallend verschil. Dat betreft de

noodzaak het Fries te beheersen als je in Fryslân woont. De ouders zijn hierin duidelijk meer uit-

gesproken dan de respondenten in 1994. Overigens hebben wij onder de ouders geen representa-

tief onderzoek uitgevoerd, zodat de basis ontbreekt voor gedetailleerde vergelijkingen.

De leerlingen beoordelen het Fries anders. Zij kunnen zich iets meer in de negatieve uitspraken

over het Fries vinden en duidelijk minder in de meeste positieve (afwijkingen van 19 tot 37 pro-

centpunten in vergelijking met het onderzoek uit 1994). Hier past nog de kanttekening dat er geen

vragenlijst is ingevuld door leerlingen van vestigingen waar geen Fries wordt gegeven. Eén van de

verklaringen voor het afwijkende antwoordpatroon van de leerlingen is hun leeftijd. Als adoles-

centen beleven zij het belang van de Friese taal duidelijk anders als de ondervraagde volwassenen.
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Tabel 16 Mate waarin leerlingen en ouders het eens zijn met uitspraken over de Friese taal vergeleken met

het onderzoek van de Fryske Akademy (FA 1994)

UItspraak over het Fries Helemaal mee eens Helemaal mee oneens

leerlingen ouders FA 1994 leerlingen ouders FA 1994

met een positieve lading

Het Fries is net als het Nederlands een echte taal 49 77 86 18 8 8

Als je in Fryslân woont, dan moet je ook Fries beheersen 25 41 25 42 16 57

Ik zou het jammer vinden als het Fries zou verdwijnen 59 82 89 21 8 3

Het is logisch dat de Friezen trots zijn op hun taal 71 80 90 7 4 2

met een negatieve lading

Ik moet helemaal niets van het Fries hebben 16 2 4 59 84 89

Fries is een dialect, net als Drents of Gronings 30 12 17 46 79 80

Fries is niet meer van deze tijd 10 5 5 63 81 90

Tabel 15 Mening van leerlingen over Fries na de basisvorming (in procenten)

Als je mocht kiezen, zou je Fries dan ook in de hogere klassen willen hebben? 25

Zou je wel eens bij een ander vak iets in het Fries willen doen (bijvoorbeeld een werkstuk of een spreekbeurt) 17

Zou je examen in het Fries willen doen 13 
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2 Het leerstofaanbod

2.1 Aanbod van de kerndoelen

Oordeel over het feitelijk aanbod per school

Fries kent geen verplichte kerndoelen. Wel is er een handreiking voor de scholen ontwikkeld in 

de vorm van kerndoelen. De volledige tekst hiervan is in bijlage 1 opgenomen. Wij hebben deze

handreiking gebruikt als uitgangspunt voor de beoordeling van het aanbod. Ons oordeel is 

gebaseerd op gesprekken met leraren, navraag bij leerlingen, het gebruikte lesmateriaal, de

gehanteerde toetsen en de voortgang van het onderwijsprogramma.

Per kerndoel hebben wij de dekking door het onderwijsprogramma beoordeeld als voldoende,

matig of onvoldoende. Een matige dekking betekent dat er aan het betreffende kerndoel aan-

toonbaar aandacht is besteed. Voor een voldoende dekking moet het aangeboden onderwijs-

programma overtuigen: een groot deel van de leerlingen moet de leerstof voldoende kunnen

beheersen.

Voor het totale onderwijsprogramma Fries moesten alle kerndoelen ten minste aan de orde

komen (matig of voldoende) om het programma als geheel voldoende te beoordelen. In dit sta-

dium van de basisvorming wilden wij niet de eis stellen dat alle kerndoelen voor de meeste leer-

lingen voldoende aan bod zouden moeten komen. Bij de vakken met verplichte kerndoelen zal

dat uiteindelijk wel moeten.

Afbeelding 3 geeft het samenvattend oordeel voor de 28 bezochte scholen.

De kerndoelen voor Fries vormen voor vrijwel geen enkele vestiging een belangrijk referentie-

punt. Wij hebben geen verschillen van betekenis geconstateerd tussen de verschillende oplei-

dingen. De beperkte tijd voor Fries en de vrijblijvende status van de handreikingen vormen de

belangrijkste verklaring voor de lage score.

Toch valt het op dat sommige scholen binnen de beperkte mogelijkheden tot een relatief ‘rijk’

aanbod komen. In een aantal gevallen sluit dat redelijk aan op de kerndoelen. Nadere analyse van

de afzonderlijke kerndoelen in die situaties leert dat het aanbod in de breedte weliswaar redelijk

compleet is maar erg mager. Er is weinig tijd beschikbaar om voldoende diepgang en een behoor-

lijke ontwikkeling van de taalvaardigheid in het Fries te bereiken.

Afbeelding 3 Oordeel over dekking van de kerndoelen (in procenten)

Percentage van de scholen

Slecht 55

Onvoldoende 37

Voldoende 8

Goed 0

% 0 15 30 45 60



Het uitgangspunt van tweetalig moedertaalonderwijs, grondslag van de kerndoelen, lijkt alleen

zinvol voor leerlingen die redelijk goed thuis zijn in Fries en Nederlands. Voor niet-Friestalige

leerlingen zou er een ander uitgangspunt moeten zijn. Ook voor Friestalige leerlingen is het de

vraag of een substantiële bijdrage aan een betere taalvaardigheid mogelijk is met in de regel één

jaaruur.

Kerndoelen nader beschouwd

Uitsplitsing van ons oordeel over de afzonderlijke kerndoelen levert het beeld op van tabel 17. De

kerndoelen zijn in drie deeltabellen gesplitst (17A,17B en 17C). Allereerst geven wij de kerndoelen

weer die tamelijk vaak in het onderwijsaanbod terugkwamen (minimaal vijf van de tien keer).

Bij het onderwijs in de Friese taal ligt de nadruk op de domeinen ‘Harkje (sjen)’ en ‘Lêze’. Het lui-

steren naar en lezen van Fries komt in vrijwel alle programma’s voldoende aan de orde. Verder

komen ook het klassegesprek en een korte spreekbeurt of iets dergelijks redelijk veel voor

(domeinen ‘Prate’ en ‘Prate/harkje’). Regelmatig is er aandacht voor de spelling (stavering) en

voor het Fries als tweede taal naast het Nederlands (kerndoelen 13a en 14). Toch overtuigt het

aanbod op deze laatste aspecten meestal niet, getuige het geringe aantal keren dat wij tot de

beoordeling voldoende zijn gekomen.
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Tabel 17a Oordeel over de dekking van de afzonderlijke kerndoelen Fries (aan de orde gesteld > 50%)

Kerndoel Aan de orde gesteld Waarvan voldoende

Harkje (sjen)

4 Yntinsyf harkje en doelfêst harkje / intensief en doelgericht luisteren 100 93

5 In mûnlinge ynstruksje útfiere  / een mondelinge instructie uitvoeren 100 89

6 In útlis of programma (radio, televysje) gearfetsje / een uitleg of programma (radio,televisie) samenvatten 88 75

Lêze

9 Globaal, doelfêst en studearjend lêze / globaal, doelgericht en studerend lezen 100 87

10 In tekst analisearje en gearfetsje kinne / een tekst kunnen analyseren en samenvatten 60 57

11 In skriftlike ynstruksje útfiere  / een schriftelijke instructie uitvoeren 94 79

Prate/harkje

2 Dielnimme kinne oan in polylooch yn klasse- of skoalleferbân / deelnemen aan een polyloog op school 61 29

Prate

3 In koarte monolooch foar bekend publyk hâlde kinne / een korte monoloog voor bekend publiek houden 53 28

Kennis oer de taal en taalferskynsels

12 De wichtichste regels fan de stavering kinne / de belangrijkste spellingsregels kennen 61 23

13a Apart omtinken foar it ûnderskied yn gebrûkssituaasjes tusken Nederlânsk en Frysk /

apart aandacht besteden aan verschillende gebruikssituaties voor Nederlands en Fries 72 20

14 Underskied tusken dialekten en standerttalen; ynsjoch yn ûntstean en ûntjouwing /

onderscheid tussen dialecten en standaardtalen; inzicht in ontstaan en ontwikkeling 61 11

Opmerking

Het percentage ‘Waarvan voldoende’ heeft betrekking op alle scholen en niet op het percentage ‘Aan de orde gesteld’.
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Tabel 17B somt de kerndoelen op die globaal in drie van de tien programma’s aan de orde komen.

Zij liggen in het verlengde van de kerndoelen in tabel 17A. In samenhang daarmee is er soms aan-

dacht voor leerstof die op de onderstaande kerndoelen terug te voeren is. Ook hier betekent aan-

dacht schenken niet dat de betreffende kerndoelen in voldoende mate aan de orde komen. Dit is

slechts incidenteel het geval door de zeer beperkte tijd voor Fries.

Er is nagenoeg geen aandacht voor het schrijfonderwijs en dus spelen computers daarbij geen

rol. Tabel 17C, met de resterende kerndoelen, illustreert dit afdoende.

Onze conclusie is dat het aanbod voor Fries in de basisvorming een te beperkte bijdrage levert

aan de ontwikkeling van de Friese taalvaardigheid en kennis van het Fries.

Tabel 17b Oordeel over de dekking van de afzonderlijke kerndoelen Fries (aan de orde gesteld > 25%)

Kerndoel Aan de orde gesteld Waarvan voldoende

Prate/harkje

1 Dielnimme kinne oan in dialooch yn in formele kontekst / deelnemen aan een formele dialoog 33 18

Kennis oer de taal en taalferskynsels

13 In ûnderskied meitsje kinnen tusken mear en minder formele taal-gebrûkssituaasjes / 

onderscheid kunnen maken tussen meer en minder formele taalgebruikssituaties 32 9

14a De wichtichste ferskillen tussen de Nederlânske en de Fryske taal op it mêd fan fonology, morfology en syntaksis / 

de belangrijkste verschillen tussen de Nederlandse en Friese taal op het terrein van fonologie, morfologie en syntaxis. 32 5

Ynformaasjefeardichheden (net yné publikaasje yn Uitleg)

18 Gebrûk meitjse fan ynformaasjeboarnen en -systemen/ gebruik maken van informatiebronnen en -systemen 26 5

Opmerking

Het percentage ‘Waarvan voldoende’ heeft betrekking op alle scholen en niet op het percentage ‘Aan de orde gesteld’.

Tabel 17c Oordeel over de dekking van de afzonderlijke kerndoelen Fries (aan de orde gesteld < 25%)

Kerndoel Aan de orde gesteld Waarvan voldoende

Skriuwe

7 In sakelike of persoanlike brief skriuwe kinne / een zakelijke of persoonlijke brief kunnen schrijven 19 8

8 It op’e nij skriuwen fan in tekst op grûn fan kommentaar / het herschrijven van een tekst op basis van commentaar 3 0

Kennis oer de taal en taalferskynsels

15 Skriuwprocessen en skriuwprosedueres kenne / Schrijfprocessen en -procedures kennen 0 0

17 Kennis fan stylmiddels, tekstsoarten, byld en opmaak / kennis van stijlmiddelen, tekstsoorten, opmaak en opbouw 6 4

19 Sels in ienfâldich databestân opsette / zelf een eenvoudig databestand opzetten 0 0

20 Gebrûk meitsje fan tekstferwurkingsapparatuer / gebruik maken van tekstverwerkingsapparatuur 0 0

Opmerking

Het percentage ‘Waarvan voldoende’ heeft betrekking op alle scholen en niet op het percentage ‘Aan de orde gesteld’.
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Het aanbod is te mager. Er worden te weinig kerndoelen op een voldoende niveau gerealiseerd. In

de lessen ligt het accent op het mondeling taalgebruik en dan vooral op de receptieve vaardighe-

den (luisteren en lezen).

Bij de productieve vaardigheden is er wel aandacht voor het spreken maar nauwelijks voor het

schrijven. De vrijblijvendheid rondom het programma Fries en het ene lesuur dat in de regel

beschikbaar is, doen de kwaliteit van het aanbod geen goed.

2.2 Uren Fries op de lessentabel

Het overheersende beeld in de basisvorming is één uur Fries, meestal in de eerste klas. Tabel 18

geeft een overzicht van de situatie op de 53 vestigingen in Fryslân die Fries geven.

Fries komt vooral aan bod in de eerste klas als een éénuurs vak. Soms clustert men het in twee

uur gedurende een half jaar, bijvoorbeeld in afwisseling met informatiekunde. Doel daarvan is de

kwetsbaarheid van het éénuurs vak te verminderen. Sommige scholen bieden maar een half jaar-

uur aan of laten de leerlingen kiezen. Dit kan een integraal facultatief programma inhouden,

maar ook deels verplicht in jaar 1 of 2 en vervolgens naar keuze (dit geldt voor 8 vestigingen).

Leerlingen die Fries facultatief volgen, doen dat bovenop het normale weekprogramma van 32

uur. Het facultatieve programma is nogal eens onaantrekkelijk geroosterd aan het begin of het

einde van de dag. Kiezen voor Fries vergt dan  veel van de motivatie van leerlingen.

In 91 procent van de gevallen staat Fries als apart vak op het rooster. Bijna 10 procent van de

scholen heeft het lesuur Fries bij Nederlands ondergebracht. In een aantal gevallen blijkt bij de

combinatie met Nederlands de onderwijstijd voor Fries onder druk te komen doordat leraren

meer tijd besteden aan het vak Nederlands.

Ruim de helft van de vestigingen verantwoordt de uren Fries als onderdeel van de vrije ruimte

(conform artikel 11c Wet op het voortgezet onderwijs, dat 280 uur van de 1280 lesuren per jaar

aanmerkt als ‘vrij’ voor schoolbeleid). Iets minder dan de helft brengt de uren Fries ten laste van

de 400 uren Nederlands of heeft Fries zelfs geheel ondergebracht bij Nederlands.

2.3 Bijdrage aan de algemene vaardigheidsdoelen

Voor elk vak, dus ook voor Fries, zijn wij nagegaan welke bijdrage het levert aan het realiseren

van de algemene vaardigheidsdoelen. Tabel 19 laat voor Fries per algemeen vaardigheidsdoel zien

hoe vaak daar aandacht aan besteed is en hoe vaak de betreffende vaardigheid voldoende aan de

Tabel 18 Tijd besteed aan Fries volgens de lessentabel (in procenten)

Aantal uren Fries Aantla vestigingen

1 lesuur in klas 1 43

1 lesuur in klas 2 4

1 lesuur in klas 3 3

meerdere uren over meerdere jaren 3

Totaal 53
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orde komt. (In bijlage 2 zijn de algemene vaardigheidsdoelen volledig opgenomen).

Het globale beeld is dat de algemene vaardigheidsdoelen bij Fries over de volle breedte in mavo,

havo en vwo iets meer aan bod komen dan in het vbo.

De algemene vaardigheidsdoelen ‘standpunten verwoorden’ en ‘de relatie met de beroepsprak-

tijk’ vertonen de grootste verwantschap met de kerndoelen voor Fries (in tabel 19 cursief afge-

drukt). De algemene conclusie op voorhand moet zijn dat Fries een beperkte bijdrage levert aan

de algemene vaardigheidsdoelen. Het is begrijpelijk dat er nauwelijks aandacht is voor de alge-

mene vaardigheden, wanneer een school voorrang wil geven aan de (beperkte) realisering van de

vakspecifieke doelen.

Eenvoudig onderzoek doen

Vanuit het perspectief van het subdomein ‘informatievaardigheden’ kan dit algemene vaardig-

heidsdoel ook bij Fries een rol spelen. Bij eenvoudig onderzoek zijn informatievaardigheden

immers onontbeerlijk. Het is heel goed mogelijk een onderzoek van Friestalige documenten bij

het onderwijs in het Fries te betrekken. Dat gebeurt echter nauwelijks. Bij Fries is er verhoudings-

gewijs minder aandacht voor deze doelstelling dan bij de meeste andere vakken.

Standpunten verwoorden

Meningsvorming en het leren zelf standpunten te verwoorden komen bij Fries naar verhouding

het meest aan de orde (85 procent). Slechts in ongeveer éénderde van de gevallen gebeurt dit ook

op voldoende wijze. Vrijwel alle vakken scoren op dit punt duidelijk beter. Er is een duidelijk ver-

schil met het oefenen van deze algemene vaardigheid bij Nederlands (74 procent voldoende). In

de kerndoelen Fries liggen voldoende aanknopingspunten om deze vaardigheid een plaats te

geven (bijvoorbeeld bij het fictie-onderwijs).

Leren samenwerken

Aan het algemene vaardigheidsdoel ‘het leren samenwerken aan opdrachten’ levert Fries een

zeer beperkte bijdrage. Veel vakken scoren op dit punt duidelijk veel beter. Dat geldt voor verzor-

ging, maar ook voor Nederlands en muziek. Met het beperkte urenaantal is er weinig ruimte voor

de ontwikkeling van deze vaardigheid. Toch hebben wij gezien dat het kan, bijvoorbeeld door

twee leerlingen samen een spreekbeurt in het Fries te laten houden over een onderwerp waar-

voor zij eerst wat onderzoek moeten doen (eerste algemene vaardigheidsdoel). Met een dergelij-

ke aanpak bereikt men naast deze vaardigheidsdoelen ook vakspecifieke kerndoelen (onder

Tabel 19 Oordeel over de dekking van de algemene vaardigheidsdoelen (in procenten)

Algemeen vaardigheidsdoel (kort aangeduid) Aan de orde gesteld Waarvan voldoende

De leerlingen kunnen een eenvoudig onderzoek verrichten 14 14

De leerlingen kunnen eigen standpunten verwoorden 85 29

De leerlingen kunnen samenwerken aan opdrachten 58 33

De leerlingen kunnen een relatie leggen met de beroepspraktijk 43 5

De leerlingen leren eigen mogelijkheden en interesses ontdekken voor de keuze van een vervolgopleiding 13 0

De leerlingen leren criteria hanteren bij het zelf beoordelen van werkstukken 8 0
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andere ‘in koarte monolooch foar bekend publyk hâlde kinne’, ‘globaal, doelfêst en studearjend

lêze’ en ‘gebrûk meitsje fan ynformaasjeboarnen en -systemen’).

Relatie leggen met de beroepspraktijk en vervolgstudies

Een relatie met de beroepspraktijk of het belang van het vak voor mogelijke vervolgstudies

komen bij Fries nauwelijks aan de orde. Voor Nederlands geldt dat overigens ook. Met de beperk-

te tijd voor Fries, meestal in de eerste klas, is er nauwelijks aandacht voor de rol van die taal in

het maatschappelijk verkeer en in werksituaties. Dat is jammer, omdat dit juist zo relevant is.

Leerlingen kunnen daarmee voor het vak worden gemotiveerd. Dit komt terug in de lage score op

de kerndoelen die hiermee samenhangen (‘dielnimme kinne oan in dialooch yn in formele kon-

tekst’ of ‘in ûnderskied meitsje kinne tusken mear en minder formele taalgebrûkssituaasjes’).

Zelf criteria hanteren voor de beoordeling van werkstukken

Dit laatste algemene vaardigheidsdoel scoort laag, duidelijk minder dan bij vakken als beeldende

vorming, muziek en Nederlands. Ook voor het ontwikkelen van zelfkritisch vermogen bij het

gebruiken van de Friese taal kan deze algemene vaardigheid een rol spelen. Het feit dat er bij het

vak Fries weinig aandacht is voor schrijfonderwijs, kan mede een verklaring zijn voor de geringe

aandacht voor dit vaardigheidsdoel.

2.4 Samenwerking met andere vakken

Een van de doelstellingen van de basisvorming is het brengen van meer samenhang in het onder-

wijsaanbod. Dit is onder meer tot uiting gebracht in de relatie tussen een aantal kerndoelen over

de vakken heen. Om die samenhang tot stand te brengen zouden leraren Fries met verwante vak-

secties overleg moeten plegen.

Gelet op de identieke kerndoelen is voor Fries de samenhang met Nederlands van groot belang.

Uitgangspunt is tweetalig moedertaalonderwijs. Het leerplan voor het Fries, ontwikkeld door de

slo, gaat uit van een beperkte onderwijstijd (drie jaaruren) met een optimale afstemming of

transfer tussen Nederlands en Fries.

Op 15 van de 53 vestigingen die Fries geven (29 procent) is er naar het oordeel van leiding en lera-

ren sprake van een gecoördineerde aanpak van het onderwijs in Fries en Nederlands. Deze aan-

pak kan bestaan uit gemeenschappelijk sectie-overleg (8 vestigingen). Een andere mogelijkheid

is dat leraren, al dan niet met een dubbele bevoegdheid, beide vakken aan dezelfde klas geven 

(9 vestigingen). Slechts drie vestigingen werken met een gemeenschappelijk vakwerkplan of met

twee op elkaar afgestemde vakwerkplannen.

Een beperkt aantal leraren geeft aan ook informeel met collega’s Nederlands te overleggen.

Hierbij mogen wij denken aan incidenteel overleg over spreekbeurten of boekverslagen. Ook is er

overleg over het gebruik van de methoden. Lang niet alle vestigingen gebruiken echter ‘Nieuw

Nederlands’, de methode waar ‘Flotwei Frysk’ bij aansluit.

Leerlingen zeggen in de klas weinig te bespeuren van de samenhang tussen Nederlands en Fries.

Ongeveer de helft merkt niets van een gelijkenis tussen deze twee vakken. Wel krijgt een op de

vijf leerlingen Nederlands en Fries van dezelfde leraar. Slechts een kwart van de leerlingen
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spreekt van vergelijkbare manieren van lesgeven bij Nederlands en Fries.

De samenwerking tussen de vakken Fries en Nederlands is nog zeer beperkt en zeker geen uit-

gangspunt voor de invulling van het onderwijs, zoals het leerplan van de slo veronderstelt.

Tijdgebrek en het ontbreken van een duidelijke visie op het vak lijken de belangrijkste verklarin-

gen. Bovendien is in algemene zin in het voortgezet onderwijs de samenwerking tussen secties

slecht ontwikkeld. In dat opzicht vormen de secties Fries en Nederlands geen uitzondering.

2.5 Informatiekunde in het vak

Bij elk lesbezoek zijn wij nagegaan of de leraar met enige regelmaat gebruik maakt van compu-

tertoepassingen voor het vak Fries en of er sprake is van structurele inpassing in het leerstofaan-

bod (feitelijke integratie). Het computergebruik kon blijken uit de les zelf, uit het leerplan, uit

gesprekjes met leerlingen of uit de aanwezigheid van programmatuur met daarop toegesneden

lesmateriaal. Slechts twee van de bezochte vestigingen (7 procent) gebruikten het computer-

programma ‘Us Fryske Taal’ meer dan vier lesuren per jaar. Dat programma is gemaakt voor het

basisonderwijs. Zeker voor de eerste klas van de basisvorming is het echter ook geschikt.

Het gebruik van informatiekundige toepassingen bij een vak met weinig tijd als Fries ligt kenne-

lijk niet voor de hand. Dit betreft zowel het domein ‘Informatievaardigheden’, dat bij Fries in het

geheel geen aandacht krijgt, als het gebruik van toepassingen om het onderwijs in het Fries te

ondersteunen.

De integratie van informatiekunde moet dus eigenlijk nog beginnen. Gelet op de beschikbare tijd

is het begrijpelijk dat veel leraren hier geen prioriteit aan hebben gegeven.
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3 De lessen

3.1 Karakterisering

In hoeverre zorgen leraren voor een goede uitvoering van het onderwijsprogramma? Voordat wij

de onderzoeksvragen bij dit thema beantwoorden, beschrijven wij eerst een ‘doorsneeles’ Fries,

zoals wij die bij onze schoolbezoeken regelmatig hebben bijgewoond. Op basis van de 55 lessen

die wij bijwoonden, schetsen wij het beeld van een doorsneeles, een denkbeeldige les. Wij geven

ook een beoordeling van deze doorsneeles. Het grafische overzicht daarbij in afbeelding 4 toont

een vertekening. Leraren kunnen bijvoorbeeld een goed klassenmanagement combineren met

weinig differentiatie of een goed pedagogisch klimaat met een slechte vakdidactische aanpak.

De spreiding over leraren is willekeuriger dan het overzicht suggereert.

Na de karakterisering van de lessen gaan we nader in op de onderzoeksuitkomsten. Wij beschrij-

ven achtereenvolgens het pedagogisch handelen van leraren, instructie en klassenmanagement,

het vakdidactisch handelen, het bevorderen van actief leren en het rekening houden met ver-

schillen (differentiatie).

De doorsneeles Fries

Leerlingen komen het lokaal binnen en gaan zitten. De leraar begint direct in het Fries en de les-

boeken of ander lesmateriaal worden uitgedeeld. Het kost nogal eens moeite de leerlingen rustig 

te krijgen en hun aandacht bij de les te bepalen. Een enkele keer wordt er aan het begin van de les

een kort en vrij simpel dictee afgenomen, vooral bestaande uit woordjes of korte zinnen.

Leraar en leerlingen nemen het boek voor zich en gaan aan het werk met een leesoefening. De keuze

van de leerstof vloeit niet voort uit een bewuste programma-opbouw. De leerlingen mogen om de

beurt een stuk van de tekst voorlezen. De leraar corrigeert waar nodig hun uitspraak en bespreekt

moeilijke woorden uit de tekst met de klas. Dit gebeurt voortdurend in het Fries. Nadat de tekst gele-

zen is kunnen de leerlingen voor zichzelf aan de opdrachten uit het boek werken. Die gaan over de

leestekst. Zij mogen daarbij niet met elkaar overleggen. Na enige tijd volgt een klassikale bespreking

van de opdrachten. Daarbij is er voldoende aandacht voor min of meer technische taalregels. De

samenhang tussen Fries en Nederlands komt niet aan de orde.

Ter afwisseling is er in het volgende deel van de les een luisteroefening of voorlezing van een verhaal

uit een literaire bundel. Soms doet de leraar dat, een andere keer lezen de leerlingen om de beurt een

stukje voor. Het begrijpen van het verhaal (wat staat er?) krijgt voldoende aandacht, de persoonlijke

beleving van leerlingen (wat doet het jou?) schiet er meestal bij in.

Nogal wat leerlingen beleven het lesuur Fries als een tussendoortje. Zij lijken het vak lang niet altijd

serieus te nemen en tonen zich nu en dan zichtbaar verveeld.

Als er tijd over is, mogen de leerlingen iets voor zichzelf gaan doen of even lezen in ‘Sjedêrrr!’. Als dat

tijdschrift net verschenen is, neemt men daar in de lessen meestal ruimer tijd voor. Er wordt ook klas-

sikaal mee gewerkt.

Tegen het einde van de les neemt het geroezemoes verder toe. De laatste vijf minuten werken de

meeste leerlingen niet meer. In deze periode krijgen zij het huiswerk op en verzamelen zij hun boe-

ken en andere zaken voor de volgende les.
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Uit de beschrijving van de gemiddelde les Fries dringt zich het beeld op van een strakke, redelijk

traditionele les met een zwaar accent op mondelinge taalverwerving, weinig oog voor de kern-

doelen en voor de bredere samenhang (om te beginnen met Nederlands). Voertaal is vooral Fries.

Een goed gebruik van die taal door leerlingen wordt bevorderd. Er is een behoorlijke aandacht

voor het verschil tussen FT1- en FT2-leerlingen. Spelling, grammatica en het kritisch verwerken

van informatie, indien van toepassing, krijgen voldoende aandacht. Bij het fictie-onderwijs is er

te weinig ruimte voor de persoonlijke beleving van  leerlingen.

Klassikale lessen met een grote nadruk op taalverwerving via het werken met de methode leve-

ren een saai en monotoon beeld op. Voor veel leerlingen is zo’n les niet echt inspirerend. Er is 

weinig gebruik van communicatieve oefeningen, waarbij leerlingen een stimulans krijgen om in

allerlei voorbeeldsituaties (contexten) met de Friese taal te oefenen. Gelukkig zijn er ook voor-

beelden van boeiende lessen Fries met afwisselende werkvormen en een centrale rol voor com-

municatieve oefeningen. Getuige afbeelding 4 zijn zulke lessen echter nog teveel uitzondering 

in plaats van regel.

Onze inventarisatie van lestypen en de tijdsbesteding binnen die lessen bevestigt het beeld van

de gemiddelde les, zoals geschetst.

Wij onderscheiden drie lestypen.

1 De klassikale les: de leraar speelt een centrale rol in de organisatie en sturing van het

onderwijsleerproces. Deze lessen bestaan voornamelijk uit instructie, onderwijsleerge-

sprekken, huiswerk bespreken.

2 De zelfwerkzaamheidsles: leerlingen werken, al dan niet in groepjes, zelfstandig aan 

(huiswerk)opdrachten of een project. De leraar heeft een begeleidende rol.

3 De practicumles: leerlingen werken zelfstandig met gebruik van concrete materialen en

gereedschappen. De leraar heeft ook hier een begeleidende rol.

De tijdsbesteding binnen de les bepaalde de rubricering. Naast klassikaal werken en tijd voor zelf-

werkzaamheid is ook de tijd voor organisatie en de ‘ineffectieve tijd’ in beeld gebracht. ‘Ineffectieve

tijd’ is de tijd die direct noch indirect een bijdrage levert aan het leren van de leerlingen.

Afbeelding 4 Beoordeling van de lessen (in procenten)

Voldoende Waarvan goed

Pedagogisch handelen 75 29

Klassenmanagement 60 18

Vakdidactisch handelen 41 8

Bevorderen van actief leren 55 15

Rekening houden met verschillen 25 3

% 0 25 50 75 100



Tabel 20 Verdeling over de soorten lessen en de tijdsbesteding in de lessen (in procenten) 

Vak Lestype Tijdsbesteding

Klassikaal Practicum Zelfwerkzaam Klassikaal Zelfwerkzaamheid Overig

Fries 87 2 11 64 23 12

Overige vakken 61 11 28 37 50 13

Tabel 21 Mate waarin de kwaliteitskenmerken van het pedagogisch handelen in de lessen Fries worden gerealiseerd

(in procenten)

Kwaliteitskenmerken van het pedagogisch handelen Komt voor in de lessen

De leraar toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerlingen 95

De leraar geeft positieve terugkoppeling op vragen enz. van leerlingen 91

De leraar maakt in zijn gedrag geen onnodig onderscheid tussen leerlingen 90

De leraar zorgt door duidelijke gedragsregels voor een goed werkklimaat 86

De leraar houdt rekening met de leefwereld van de leerlingen 70

De leraar spreekt positieve verwachtingen uit over wat leerlingen (aan)kunnen 31

Opmerking

Kenmerken die onderdeel uitmaken van de norm staan cursief
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Voor Fries is het beeld duidelijk. Het onderwijs is vooral in klassikale lessen georganiseerd en

daarbinnen wordt het grootste deel van de tijd met elkaar gewerkt. Het Fries behoort tot de vak-

ken waar de klassikale aanpak het meest uitgesproken voorkomt, zeker in combinatie met de

tijdsbesteding binnen de lessen. Ook vakken als Nederlands, de moderne vreemde talen, muziek

en geschiedenis werken vooral met klassikale lessen, maar zij maken meer ruimte vrij voor zelf-

werkzaamheid of practicum.

3.2 Pedagogisch handelen

Om leerlingen een omgeving te verschaffen waarin zij kunnen leren, dienen leraren niet alleen te

beschikken over didactische kwaliteiten. Veel leerlingen in de leeftijd waarop zij aan de basis-

vorming deelnemen, hebben behoefte aan acceptatie, veiligheid, structuur en aan uitdaging en

stimulans. Als aan deze behoeften is voldaan, draagt dat in positieve zin bij aan het onderwijs-

leerproces.

Op dat punt hebben wij 75 procent van de lessen Fries als voldoende beoordeeld. (zie afbeelding

4) De kwaliteit van het pedagogisch handelen van leraren Fries verschilt niet duidelijk met die

van hun collega’s voor vakken als Nederlands, geschiedenis, verzorging of wiskunde.

Het nader analyseren van het pedagogisch handelen op de kwaliteitskenmerken van een les

(indicatoren) die bij onze beoordeling een rol hebben gespeeld, levert het volgende overzicht op

(in aflopende volgorde van voorkomen). Voor een voldoende beoordeling moesten de cursief

gedrukte kenmerken in ieder geval aanwezig zijn plus nog één ander.
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Vooral de eerste vier kenmerken blijken verantwoordelijk voor de positieve beoordeling van het

pedagogisch handelen. Net als bij de andere vakken zien wij een duidelijk verschil tussen de eer-

ste vier en de laatste twee kenmerken. Het scheppen van een goed werkklimaat en alles wat

daarbij hoort, is in de lessen Fries vanzelfsprekender dan aandacht voor de leefwereld van leerlin-

gen en het stimuleren van leerlingen. Bij het rekening houden met de leefwereld scoort het Fries

iets beter dan het gemiddelde van andere vakken. De aandacht voor het gebruik van het Fries in

de tweetalige context van de provincie is hier waarschijnlijk debet aan. Opvallend slecht is het

gebrek aan stimulans dat van de gemiddelde les Fries uitgaat. In de vrijblijvende sfeer van de

geschetste tamelijk traditionele les is het kennelijk moeilijk leerlingen gericht te stimuleren tot

verbetering van hun prestaties. Daarbij moeten wij ook de eigen opvattingen van leerlingen over

het Fries in ogenschouw nemen.

3.3 Instructie en klassenmanagement

De belangrijkste componenten van effectief onderwijs zijn directe instructie, adequate leerstof-

verwerking en goed klassenmanagement. Tijdens onze lesbezoeken hebben wij het lesgeven en

de organisatie van het onderwijsleerproces apart geregistreerd. Daarbij is onder meer gelet op de

structuur van de lessen (introductie en afsluiting), de kwaliteit van de uitleg van de leerstof, de

voorwaarden om taakgericht te kunnen werken bij practica en zelfwerkzaamheid en de wijze

waarop leraren feedback geven aan hun leerlingen.

Van de lessen Fries hebben wij zestig procent als voldoende beoordeeld. Qua effectiviteit zien

wij, net als bij het pedagogisch klimaat, geen duidelijk verschil tussen de opleidingen. Een score

van zestig procent is geen goed resultaat, zeker waar het gaat om aspecten van het leraar(vak-

man)schap die los staan van de invoering van de basisvorming. Een nadere analyse van de tegen-

vallende effectiviteit is gewenst.

Tabel 22 toont de kwaliteitskenmerken van een les (indicatoren) die bij onze beoordeling een rol

hebben gespeeld (in aflopende volgorde van voorkomen). Voor een voldoende beoordeling moes-

ten, afhankelijk van het type les, de cursief gedrukte kenmerken in ieder geval waar te nemen

zijn en daarnaast nog twee andere.



Tabel 22 Mate waarin de kenmerken van de kwalitietskenmerken van effectief onderwijs

(instructie en klassenmanagement) in de lessen Fries (in procenten)

Kwaliteitskenmerken van  effectief onderwijs Komt voor in de lessen

De klassikale uitleg van de leerstof is duidelijk 96

De leraar geeft duidelijk huiswerk op 89

Het huiswerk wordt zorgvuldig gecontroleerd (6 van 10 lessen) 83

Het les/werktempo is passend voor de groep 79

De leraar zorgt ervoor dat leerlingen de hele les taakgericht bezig zijn 76

De leraar vertrekt vanuit concrete en voor leerlingen herkenbare situaties 75

De leraar gaat regelmatig na of leerlingen de taak of leerstof begrijpen 72

De leraar hanteert verschillende werkvormen 69

De les vertoont een duidelijke opbouw 61

De leraar zorgt door introductie en afsluiting dat doel en opbrengst van de les duidelijk zijn 42

Opmerking

Kenmerken die onderdeel uitmaken van de norm staan cursief
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Wij zien de bevestiging van het beeld van overwegend klassikaal en traditioneel onderwijs. Er is

veel klassikale instructie die over het algemeen van voldoende kwaliteit is. De leraar geeft het

huiswerk duidelijk op en controleert het zorgvuldig (en meestal klassikaal).

Een opvallend gegeven: waar de instructie duidelijk beter is dan bij veel andere vakken, zien wij

de leraren even duidelijk achterblijven als het gaat om de vraag of de leerlingen de leerstof

begrijpen. De traditionele en klassikale les Fries is nogal eens onvoldoende op de leerlingen

gericht. Een duidelijke inkadering vanuit een introductie of doelstellingen vindt lang niet altijd

plaats en evenmin is er steeds een duidelijke opbouw.

In de traditionele zin beschikken veel leraren over voldoende vakmanschap, maar zij betrekken 

de leerlingen niet voldoende bij hun les en dagen hen te weinig uit tot goede prestaties.

3.4 Vakdidactisch handelen

Voor het vakdidactisch handelen van leraren hebben wij een aantal kenmerken geformuleerd als

wezenlijk voor het onderwijs in de Friese taal. Deze kenmerken zijn gebaseerd op de volgende

uitgangspunten:

– vakdidactische principes zoals die in het algemeen gelden voor goed taalonderwijs 

(Nederlands, moderne vreemde talen);

– de gevolgen van tweetalig moedertaalonderwijs voor het vak Fries in de basisvorming;

– de veronderstelde samenhang met het vak Nederlands.

Wij geven een opsomming van de gehanteerde kwaliteitskenmerken met een toelichting. Deze

kenmerken hebben wij in een aantal rubrieken ondergebracht.
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Vakdidactisch profiel voor het programma Fries

Functie en gebruik van het Fries tijdens de les

– De leraar geeft communicatief taalonderwijs.
De leraar plaatst het onderwijs regelmatig in contexten die voor het functioneren van leerlingen in

de tweetalige provincie Fryslân van belang zijn. Daarbij valt te denken aan hun persoonlijke ontwik-

keling, hun (toekomstige) beroep of hun rol als burger, maar ook aan het deelnemen aan de Friese

cultuur. De context is altijd van invloed op de taalhandeling: de personen (met wie praten we? naar

wie luisteren we? welke relatie hebben zij tot elkaar?), de plaats (waar praten en luisteren we?

bekende of onbekende omgeving? officiële omstandigheid of niet?), de tijd (op welk moment en hoe

lang communiceren we?) en het medium (welk communicatiemiddel? welke communicatievorm?).

– De leraar gebruikt Fries als voertaal.
De leraar gebruikt in principe Fries als voertaal voor het onderwijs en heeft een correcte uitspraak en

intonatie. Alleen in situaties met veel Nederlandstalige leerlingen valt dit kenmerk iets soepeler te

beoordelen.

– De leraar bevordert een correct mondeling gebruik van het Fries door de leerlingen.
Het bevorderen van een correct taalgebruik is wenselijk bij leerlingen met Fries als thuistaal en ook bij

leeftijdgenoten die thuis Nederlands of een andere taal spreken. Bij zowel FT1- als FT2-leerlingen gaat

het om een correcte uitspraak (vooral intonatie en articulatie) en de juiste woordkeuze. ‘Geef Frysk’ is

het uitgangspunt. Voor FT1-leerlingen is er respect voor de streektalen binnen het Friese taalgebied,

bijvoorbeeld Klaai- of Wâldfrysk. Juist bij deze leerlingen is er extra aandacht voor ‘hollannismen’. Ter

voorkoming van een soort mengtaal is het zaak de betere Friese alternatieven naar voren te brengen.

Omgekeerd is het zaak te waken voor ‘frisismen’ in het Nederlands, ook bij FT2-leerlingen.

– De leraar past differentiatievormen toe die passen bij tweetalig moedertaalonderwijs.
Fries is voor nogal wat leerlingen de ‘memmetaal’ (FT1), voor anderen is Nederlands of een andere

taal de moedertaal (FT2). Het is goed als FT2-leerlingen op een verantwoorde manier worden gesti-

muleerd het Fries te gebruiken. Zij moeten daar echter naar toe groeien. Aan het begin van de basis-

vorming en/of in complexe communicatiesituaties moeten zij de gelegenheid krijgen Nederlands te

gebruiken. Wanneer de opdracht bijvoorbeeld is het afschrijven van een verhaal, moeten sommigen

de ruimte krijgen dat in het Nederlands te doen. Creatief schrijven is hier immers het belangrijkst.

Verder moeten FT2-leerlingen (soms) extra oefenstof en/of ondersteuning krijgen om op een behoor-

lijk startniveau te komen. Uitgangspunt is meestal het kunnen verstaan van Fries. Wij hebben vooral

gelet op de benadering van individuele leerlingen door leraren. Leerlingen die ‘zeer Friestalig’ zijn

en/of een basisschool hebben doorlopen met veel aandacht voor de Friese taal, moeten voldoende

uitdaging krijgen hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. De leraar stelt aan hen hogere eisen en

geeft hun (extra) opdrachten.

Bevorderen van het nadenken over het Fries in breder perspectief

– De leraar maakt in het onderwijs expliciet gebruik van de samenhang met het vak 
Nederlands.
De kerndoelen Fries komen grotendeels overeen met die van het vak Nederlands.
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Gegeven de beperkte tijd voor het vak Fries en vanuit didactische en inhoudelijke motieven is een zo

groot mogelijke transfer tussen Nederlands en Fries het nastreven waard. Een uur in de eerste drie

leerjaren, zoals voorgesteld in het SLO-leerplan, is op de meeste scholen in Fryslân niet beschikbaar.

Dat maakt de noodzaak van de samenhang met Nederlands nog sterker. Genoemd leerplan spreekt

van ‘high road transfer’, die alleen met behulp van expliciete begeleiding door de leraar tot stand kan

komen.

Dit kan zijn op het niveau van deelvaardigheden, de aanpak van taken en opdrachten en bij het na-

denken over ervaringen met het gebruik van taal. De verschillen en overeenkomsten met Nederlands

gaan ook over taalvariatie (kerndoel 14): leerlingen moeten inzicht hebben in en begrip voor het taal-

gebruik van anderen.

– De leraar verwijst naar andere vakken/leergebieden of naar leerstof uit andere
domeinen.
Bij de verwijzing naar andere domeinen of vakken gaat het erom dat leerlingen zien of ervaren hoe

zij de leerstof (kennis en vaardigheden) kunnen toepassen in andere contexten en leergebieden. Voor

Fries is dit kenmerk zeer verwant aan dat over de samenhang met het vak Nederlands.

– De leraar bevordert het leren nadenken van de leerlingen over opdrachten (vooraf) 
en de uitvoering  daarvan met als doel hun taalgebruik te verbeteren.
Om een taalhandeling goed te kunnen verrichten moet een leerling met veel factoren rekening houden

en verschillende deelvaardigheden oefenen. Grofweg onderscheidt men in de vakdidactiek vier fasen:

1 oriëntatie: de leerling verplaatst zich in de taalgebruikssituatie van de oefening;

2 voorbereiding: de leerling inventariseert wat er allemaal een rol speelt en bereidt de taal

handeling voor;

3 uitvoering: de leerling voert de opdracht uit;

4 reflectie: de leerling gaat achteraf na hoe de taalhandeling uitgevoerd is en hoe dat de vol-

gende keer eventueel beter kan.

In principe is deze vierslag van meta-cognitieve vaardigheden in iedere les toe te passen. Als wij dat

niet in een geobserveerde les kunnen constateren, moet het in ieder geval duidelijk zijn dat de vier

fasen wel aan bod komen in de reeks waarvan de bijgewoonde les deel uitmaakt.

Verschillende inhoudelijke accenten

– De leraar zorgt ervoor dat de grammatica of spelling ten dienste staan van de ver-
werving van communicatieve vaardigheden.
Dit kenmerk benadrukt de dienende rol van grammatica c.q. spelling binnen het proces van taalver-

werving. Louter mechanisch oefenen (regels, rijtjes, losse zinnetjes) is ongewenst. Dergelijke oefenin-

gen kan men verbinden aan concrete communicatieopdrachten, bijvoorbeeld bij de bewerking van

afgeronde stukken tekst. Doel is dat de leerlingen op uiteenlopende wijzen hun eigen taalgebruik en

dat van anderen beschouwen. Langs die weg boeken zij leerwinst bij de ontwikkeling van hun taal-

vaardigheden.

– De leraar leert leerlingen regelmatig kritisch om te gaan met informatie uit verschil-
lende bronnen.
Leerlingen moeten regelmatig gebruik maken van authentieke bronnen. Dat stimuleert hen kritisch
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om te gaan met de beschikbare informatie. Voor het Friese taalgebied denken wij met name aan de

massamedia (krant, radio en televisie) en naslagwerken. ‘Fryske ynformaasje’ uit de computer (data-

bases, cd-rom’s, Internet) was in 1997/98 nog minder realistisch.

– De leraar legt bij het fictie-onderwijs de nadruk op de persoonlijke beleving van 
leerlingen.
Het fictie-onderwijs moet nadrukkelijk draaien om de persoonlijke verwerking van de lezer (wat doet

het jou?). Leerlingen krijgen daarnaast genreleer, verhaaltheorie en structuuranalyse, maar er moet

voldoende gelegenheid blijven voor eigen inbreng en persoonlijke beleving. Een les fictie die hoofd-

zakelijk of zelfs uitsluitend om tekstexegese draait, schiet tekort. In zo’n situatie beoordelen wij dit

kenmerk niet positief. Vormen van fictie zijn: ( jeugd)verhalen, ( jeugd)romans, strips, gedichten, tele-

visieseries en -films, dagboeken en toneelstukken.

– De leraar motiveert de leerlingen voor het vak en wekt interesse voor de inhoud.
De leraar moet de leerling niet alleen cognitief maar ook affectief aanspreken. Leerlingen met

motivatie voor het vak en interesse voor de inhoud zullen zich gemakkelijker kennis en vaardigheden

eigen maken en zich actiever in het leerproces opstellen. Belangrijk daarbij is het voorbeeld van de

leraar en de manier waarop die de inhoud boeiend weet te maken.

Ons oordeel over het vakdidactisch handelen van de leraar Fries (zie afbeelding 4; 41 procent van de

lessen voldoende) valt duidelijk minder gunstig uit dan bij het vak Nederlands, terwijl ook daar het

beeld niet florissant is (56 procent voldoende). Van deskundige leraren Fries mag men een betere

score verwachten. Waarschijnlijk heeft de onvoldoende vakdidactische professionaliteit te maken

met het feit dat nogal wat leraren niet bevoegd zijn voor Fries en met het vrijblijvende karakter van

dat vak.



Tabel 23 Mate waarin de kenmerken van vakdidactiek in de lessen Fries worden gerealiseerd (in procenten)

Kwaliteitskenmerken van  vakdidactisch handelen Komt voor in de lessen

Het gebruik en de functie van het Fries tijdens de les

1 De leraar geeft communicatief taalonderwijs 63

2 De leraar gebruikt Fries als voertaal 92

3 De leraar bevordert een correct mondeling gebruik van het Fries door de leerlingen 89

4 De leraar past differentiatievormen toe die passen bij tweetalig moedertaalonderwijs 64

Het bevorderen van het nadenken over het Fries in breder perspectief

5 De leraar maakt in het onderwijs expliciet gebruik van de samenhang met het vak Nederlands 23

6 De leraar verwijst naar andere vakken/leergebieden of naar leerstof uit andere domeinen 27

7 De leraar bevordert het leren nadenken van de leerlingen over opdrachten (vooraf) en 

de uitvoering daarvan met als doel hun taalgebruik te verbeteren 42

Verschillende inhoudelijke accenten in de lessen

8 De leraar zorgt ervoor dat de grammatica of spelling ten dienste staan van 

de verwerving van communicatieve vaardigheden (in 2/3 van de lessen) 78

9 De leraar leert leerlingen regelmatig om kritisch om te gaan met informatie uit verschillende bronnen (in 1/3 van de lessen) 84

10 De leraar legt bij het fictie-onderwijs de nadruk op de persoonlijke beleving van leerlingen (in 1/3 van de lessen) 37

11 De leraar motiveert de leerlingen voor het vak en wekt interesse voor de inhoud 60

Opmerking

Kenmerken die onderdeel uitmaken van de norm staan cursief
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Dit resultaat vraagt om een nadere verklaring. Tabel 23 toont hoe vaak wij de vakdidactische ken-

merken positief hebben beoordeeld in 55 lessen Fries. Steeds hebben wij gelet op de eerste vier ken-

merken uit het bovenstaande profiel. Deze moesten in ieder geval voldoende zijn. Dat gold ook voor

het vijfde of zevende kenmerk en, afhankelijk van het lestype, voor één van de kenmerken 8 tot en

met 10. Genoemde kenmerken zijn in de tabel gecursiveerd.

In de meeste lessen is Fries de voertaal en krijgen de leerlingen stimulansen om het Fries correct

te gebruiken. Op de overige kenmerken waren de verschillen groot. In sommige lessen konden wij

van de bovenstaande kenmerken nauwelijks iets waarnemen. Aan de andere kant waren er lessen

waarin de leraar vakdidactisch sterk opereerde en die op veel kenmerken een positief oordeel 

kregen. Deze verschillen hebben wij in alle opleidingen, van ivbo tot vwo, geconstateerd.

Communicatief taalonderwijs is bij Fries niet vanzelfsprekend. Slechts 63 procent van de lessen

konden wij op dit kenmerk voldoende beoordelen. Er is niet altijd aandacht voor de maatschap-

pelijke tweetalige context in Fryslân. Het oefenen van het gebruik van de Friese taal in praktische

en concrete situaties komt nog veel minder voor dan uit deze score blijkt. Leraren zijn nogal eens

teveel gericht op de methode. Die ondersteunt communicatief taalonderwijs niet goed.

In twee van elke drie lessen is er voldoende aandacht voor de verschillen tussen Friestalige en

niet-Friestalige leerlingen. In de praktijk betekent dit vooral het helpen van niet-Friestalige leer-

lingen. Bij het onderdeel differentiatie binnen de lessen Fries gaan wij dieper op dit onderwerp

in. Hier volstaan wij met de vaststelling dat oog hebben voor de talige achtergrond van leer-
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lingen niet hetzelfde is als structureel verschil maken in de werkwijze voor die leerlingen.

Het vak Fries wordt weinig in een breed perspectief geplaatst. Er is veel te weinig aandacht voor

de samenhang met Nederlands. De transfer, zoals bepleit in het leerplan van de slo, wordt nau-

welijks zichtbaar. Net als bij veel andere vakken besteden de leraren weinig aandacht aan de

mogelijke rol van het Fries bij andere vakken of als voertaal in het toekomstig beroep. Ook de

strategische of meta-cognitieve vaardigheden komen nauwelijks aan bod: onderwijzen met visie

komt onvoldoende voor en het vak Fries staat teveel los van de rest van het leerplan.

De aandacht voor grammatica en spelling tijdens de lessen Fries is niet overdreven en staat vrij-

wel nooit op zichzelf. Het betreffende kerndoel 12 komt redelijk uit de verf. Als een leraar aan-

dacht besteedt aan het kritisch omgaan met informatie, gebeurt dat doorgaans op een goede

manier. Het verwerken van informatie verloopt weinig systematisch: het domein ‘Informatie-

vaardigheden’ komt niet of nauwelijks aan de orde. Het fictie-onderwijs bij Fries is onder de

maat. Te vaak hebben wij een feitelijke behandeling gezien van literaire teksten zonder dat zij bij

de belevingswereld van de leerlingen waren gebracht. De jeugd leert bij Fries niet dat literatuur

ook een persoonlijke (verwerkings)dimensie heeft.

De leraar weet slechts in zes van de tien lessen het vak Fries interessant te brengen. Te vaak is er

sprake van het afdraaien van verplichte lesjes die niet echt inspirerend zijn.

3.5 Bevorderen actief leerproces

‘Actief leren’ is een van de belangrijkste didactische vernieuwingen van het onderwijsleerproces

die met de basisvorming meekwamen. Dit blijkt onder meer uit de algemene vaardigheidsdoelen

(Bijlage 2). Bij actief leren verwerven leerlingen zelf(standig) hun kennis en vaardigheden. Met

behulp van uitleg, informatie, les- en oefenmateriaal, (leer)gesprekken enzovoort bouwen zij

voort op wat zij al weten en kunnen. Actief leren vertrekt vanuit de aanwezige kennis en vaardig-

heden en kan uiteenlopende vormen hebben, afhankelijk van de beginsituatie van de leerlingen

en het didactisch aanbod van de leraar.

Tijdens het school- en lesbezoek hebben wij onderzocht in hoeverre leraren condities scheppen die

dergelijke actieve leerprocessen bevorderen. Stimuleren de leraren hun leerlingen initiatieven te

nemen? Bieden zij ruimte voor zelfstandig werken? Organiseren zij interacties tussen leerlingen?

Leraren Fries hebben nog moeite een actief leerproces bij leerlingen op gang te brengen. Slechts

in 55 procent van de lessen bevordert de leraar het actief leren in voldoende mate (zie afbeelding

4). Dit is vergelijkbaar met de situatie bij veel andere vakken van de basisvorming. Het is opval-

lend dat deze score bij Fries duidelijk hoger is dan bij Nederlands en de moderne vreemde talen.

Wij verwachtten niet vijf jaar na de invoering van de basisvorming het actief leren in alle lessen

aan te treffen. Zo’n gewijzigde manier van werken met leerlingen vraagt meer tijd. Met de ver-

nieuwing van de bovenbouw in vbo/mavo en havo/vwo is hier een krachtige impuls aan gege-

ven. In dit stadium van invoering van de basisvorming kunnen wij nog niet spreken van een

voldoende resultaat.

Naar onze indruk kiezen leraren om verschillende redenen voor een strakke centrale regie tijdens

de lessen. Het vrijblijvende karakter van het vak Fries en de beperkte motivatie van de leerlingen

stimuleren sommigen tot een klassikale aanpak. In andere situaties spelen de grote verschillen

tussen leerlingen qua beheersing van het Fries een rol dan wel het feit dat leraren zonder

bevoegdheid niet voldoende boven de stof staan.



Tabel 24 Mate waarin de kenmerken van het bevorderen van een actief leerproces in lessen Fries 

worden gerealiseerd (in procenten)

Kwaliteitskenmerken van  actief leren Komt voor in de lessen

De leraar laat leerlingen zelfstandig werken 81

De leerlingen nemen actief deel aan het onderwijsleerproces 78

De leraar stimuleert dat leerlingen zelf initiatieven nemen 68

Bij het werken aan taken/opdrachten stimuleert de leraar de leeractiviteiten van leerlingen 67

De leraar zorgt voor taakgerichte interactie tussen leerlingen 39

De leraar laat leerlingen hun eigen oplossingen/handelen/gedrag expliciteren en daarop reflecteren 36

Opmerking

Kenmerken die onderdeel uitmaken van de norm staan cursief

Fries in de basisvorming
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Waar ligt het aan dat de resultaten voor Fries op dit punt tegenvallen? Tabel 24 laat de kwali-

teitskenmerken van een les (indicatoren) zien die bij de beoordeling een rol hebben gespeeld (in

aflopende volgorde van voorkomen). Voor een voldoende beoordeling moesten, afhankelijk van

het type les, de cursief gedrukte kenmerken in ieder geval waar te nemen zijn plus nog twee

andere.

Leerlingen krijgen tijdens de lessen Fries regelmatig de gelegenheid kort zelfstandig te werken.

Gemiddeld kan dat gedurende een kwart van de les. Zij doen dat meestal alleen: er is heel weinig

ruimte voor taakgerichte interactie tussen leerlingen. Dat bevestigt wederom het bekende beeld:

binnen een klassikale setting individueel werken aan opdrachten of huiswerk. Dit gebeurt in een

zodanige sfeer dat leerlingen bij lessen Fries duidelijk vaker zelf initiatieven kunnen nemen dan

in andere lessen.

Voor het overige zijn leerlingen over het algemeen bij Fries net zo betrokken als bij andere vak-

ken (actieve deelname) en begeleidt de leraar Fries niet anders dan bij andere vakken (stimuleren

leeractiviteiten). Leerlingen krijgen te weinig uitdaging om zelf na te denken over het vak en

daarvan te leren. Eerder werd, in het kader van de vakdidactiek, een vergelijkbare conclusie gefor-

muleerd voor de ontwikkeling van meta-cognitieve vaardigheden om daarmee het eigen taal-

gebruik te verbeteren.

3.6 Rekening houden met verschillen

Rekening houden met verschillen tussen leerlingen is nodig om aan te kunnen sluiten bij de diverse

capaciteiten van de leerlingen en om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen de doelen van

de basisvorming bereiken. Naast niveau- en tempodifferentiatie is gedifferentieerd onderwijs

mogelijk op basis van interesse en cultuurverschillen. Niet de differentiatie tussen klassen, maar de

differentiatie binnen de klas vormde het belangrijkste aandachtspunt bij de beoordeling van dit

aspect. Ook binnen een min of meer homogeen samengestelde klas bestaan verschillen tussen leer-

lingen in niveau van verwerking van de leerstof, leerstijl en affiniteit met het vak. Daarom hebben

wij tijdens het lesbezoek onderzocht of leraren bij hun instructie rekening houden met verschillen

tussen de leerlingen en of de leerlingen extra opdrachten en/of ondersteuning krijgen.
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Net als bij veel andere vakken is er in de lessen Fries erg weinig bewuste differentiatie. Slechts in

25 procent van de lessen houden leraren voldoende rekening met verschillen (zie afbeelding 4).

Dat is opmerkelijk, omdat de meeste klassen een mix vormen van Friestalige en niet- Friestalige

leerlingen. Dat brengt de noodzaak met zich mee tot bewuste differentiatie. Voor het vak Fries

moeten wij dit een slecht resultaat noemen.

Hierbij valt nog te bedenken dat wij een soepele norm hebben gehanteerd: een les moest één

van de cursief weergegeven kenmerken bevatten plus een willekeurig ander kenmerk. Tabel 25

toont de kenmerken in aflopende volgorde van voorkomen.

De leraren houden zeer goed rekening met het wel of niet Friestalig-zijn van individuele leerlin-

gen. Over het algemeen klopt het uitgangspunt van het leerplan dat de meeste leerlingen Fries

verstaan en is de keuze voor Fries als voertaal dus verantwoord (naar schatting van de secties

betreft dit 92 procent van de leerlingen). Afhankelijk van het onderwerp of de opdrachten hoeven

niet-Friestalige leerlingen niet altijd in het Fries te reageren. Ook hebben leraren oog voor de

weinige leerlingen die moeite hebben met het verstaan van het Fries. Zij proberen hen zo goed

mogelijk bij het onderwijs in het Fries te betrekken.

Helaas betekent deze gerichtheid op (niet-)Friestaligheid niet dat leraren komen tot een bewuste

onderwijsaanpak waarin differentiatie structureel ingebouwd is. Wij hebben zelden onderwijs-

programma’s aangetroffen die ingericht waren op de uiteenlopende taalbeheersingsniveaus van

leerlingen. Voor Friestalige leerlingen bieden de meeste programma’s met andere woorden te

weinig uitdaging, terwijl zij over de hoofden van niet-Friestalige leerlingen heen gaan. Kortom:

differentiatie als structureel aspect is slecht verzorgd bij Fries, het vak waar het zo nodig is. Wij

zijn ons bewust van het feit dat differentiëren geen gemakkelijke opgave is. Een probleem is dat

er voor het vak Fries in de regel slechts één uur gedurende één jaar beschikbaar is en dat de eind-

termen niet vast liggen. Daar komt bij dat de beheersingsniveaus binnen een klas zeer sterk uit-

een kunnen lopen.

Tabel 25 Mate waarin de kenmerken van differentiatie in de lessen Fries worden gerealiseerd (in procenten)

Kwaliteitskenmerken van differentiatie Komt voor in de lessen

De leraar houdt – indien nodig – qua taalniveau bij de instructie en 

verwerking rekening met anderstalige leerlingen (twee van elke drie lessen) 99

De leraar hanteert een gedifferentieerde onderwijsstrategie 19

De leraar verstrekt -indien nodig- extra ondersteuning voor zwakke leerlingen 18

De leraar verstrekt -indien nodig- goede leerlingen extra opdrachten 7

De leraar houdt bij de instructie rekening met niveauverschillen tussen leerlingen 7

Opmerking

Kenmerken die onderdeel uitmaken van de norm staan cursief
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De meeste leraren geven zelf aan binnen de lessen niet aan bewuste differentiatie toe te komen.

Vier van elke tien leraren vinden dat zij daar wel in slagen. Naar ons oordeel gebeurde dat over-

tuigend in slechts één op elke vier lessen. Als leraren geen onderscheid maken in hun doelstellin-

gen voor leerlingen, willen zij dat van alle leerlingen na afronding van de basisvorming:

– 91 procent het Fries kan verstaan;

– 27 procent het Fries kan spreken;

– 64 procent het Fries kan lezen;

– 4 procent het Fries kan schrijven.

Leraren die wel onderscheid maken in hun doelstellingen (39 procent) willen dat van de

Friestalige leerlingen 93 procent het Fries kan lezen en dat 35 procent zijn moedertaal moet kun-

nen schrijven. Van de niet-Friestalige leerlingen moet na afronding van de basisvorming:

– 100 procent het Fries kunnen verstaan;

– 17 procent het Fries kunnen spreken;

– 69 procent het Fries kunnen lezen;

– 10 procent het Fries kunnen schrijven.

De leraren die voor een bewuste differentiatie-aanpak kiezen, lijken over het geheel ambitieuzer

als het gaat om de eindniveaus voor FT1- respectievelijk FT1-leerlingen.



Evaluatie van de eerste vijf jaar

57

4 De vaksectie

Vaksecties spelen in de organisatie van een school doorgaans een belangrijke rol bij het vorm-

geven van de inhoud en de (vak)didactische aanpak van het onderwijs. Naar ons oordeel is het

wenselijk dat leraren Fries in hun sectie met elkaar gedragslijnen afspreken voor de lessen en

zich daaraan houden. Ook dienen zij in de sectie regelmatig de voortgang van het werk met

elkaar te bespreken, zodat de gekozen aanpak waar nodig kan worden bijgesteld. Onze onder-

zoeksvragen weerspiegelen deze visie.

Een gemiddelde sectie Fries

De typische sectie Fries verdient dat woord meestal niet. Doorgaans is er slechts één leraar, die een

beperkt aantal uren Fries geeft. Deze leraren kunnen slechts beperkt aandacht aan het Fries geven,

aangezien zij ook andere vakken geven. De leraar Fries is meestal Friestalig en in ongeveer de helft van

de gevallen niet bevoegd. Hij of zij investeert weinig tijd in deskundigheidsbevordering.

Op scholen(gemeenschappen) met meer leraren Fries is meestal geen sprake van een samenhangend

werkverband met leden die gemeenschappelijk werken aan de ontwikkeling van het onderwijs. Er is

wel regelmatig informeel overleg over praktische zaken, maar een beleid voert men niet. Ook zien wij

geen systematische evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van de resultaten van

leerlingen.

4.1 Personele bezetting

Wij hebben vragenlijsten voorgelegd aan 73 leraren Fries op 53 vestigingen. Daarmee zijn de

meeste leraren Fries bereikt. Gemiddeld komt dit neer op 1,4 leraar per vestiging. Wij zijn vooral

de volgende situaties tegengekomen:

– Op de vestiging is één leraar Fries. Deze is niet altijd bevoegd. Soms is er sprake van 

samenwerking in sectieverband met de leraren Fries van andere vestigingen van 

dezelfde school.

– Eén leraar geeft het Fries op verschillende vestigingen, al dan niet van dezelfde school.

Meestal is dit een bevoegde leraar die in de breedte van de school wordt ingezet.

– Het Fries is ondergebracht bij de sectie Nederlands en wordt gegeven door de leraren 

Nederlands. Verschillende leraren combineren Fries en Nederlands. Zij zijn vrijwel altijd 

bevoegd voor Nederlands, maar lang niet altijd voor Fries. In deze secties hangt het vak 

Fries er een beetje bij.

– Het Fries is in handen van kleine sectie van twee of drie leraren, die bevoegd zijn voor 

Fries en gericht werken aan de ontwikkeling van het vak. Dit komt meestal voor op scho-

len die Fries als examenvak aanbieden. De beschikbare tijd en energie zijn beperkt. Deze 

leraren hebben namelijk ook andere taken binnen de school. Fries blijft altijd een beperk-

te taak.

De eerste twee situaties komen verreweg het meest voor. Op basis van onze schoolbezoeken

schatten wij dat tweederde van de secties Fries op vestigingsniveau slechts één leraar telt. Meer
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dan de helft van de vestigingen (55 procent) probeert de leraar Fries ook voor andere vakken aan

de betreffende klassen te koppelen, zodat er een goede binding met de klas kan ontstaan. Eén

geïsoleerd lesuur is daarvoor te beperkt.

De bevoegdheidssituatie van de 73 leraren Fries levert het volgende beeld op (zie tabel 2):

Een kleine helft is niet bevoegd. Omdat Fries meestal in de eerste klas aan de orde komt, valt

deze onbevoegdheid onder artikel 33.4 van de Wet op het voortgezet onderwijs (wvo). Dat maakt

het mogelijk leraren op grond van hun bekwaamheid in de eerste en soms in de tweede klas te

belasten met onderwijstaken die niet direct uit hun bevoegdheid voortvloeien. Deze bekwaam-

heid is in ruim vijftien procent van de gevallen aantoonbaar vanuit een (deel)studie Fries. Dat

neemt niet weg dat 30 procent van de leraren nauwelijks een theoretische achtergrond heeft als

het gaat om het Fries. Verreweg de meesten zijn wel Friestalig.

Het aantal uren Fries dat een leraar verzorgt, loopt sterk uiteen. Ruim een kwart geeft één uur in

de week. Ook ruim een kwart geeft twee of drie uren. Een kleine 20 procent geeft vier of vijf uren

Fries en weer ruim een kwart geeft zes uren of meer. Gezamenlijk geven de leraren 37 procent

van hun lessen in het ivbo en vbo, 29,3 procent in het mavo, 20,7 procent in het havo en 13 pro-

cent in het vwo. Zes leraren (8 procent) hebben ervaring met Fries als examenvak.

De belangrijkste factoren voor omvang en samenstelling van taken voor leraren Fries zijn het al

dan niet hebben van een bevoegdheid, de grootte en samenstelling van de vestiging en het sec-

tiemodel op een school (vergelijk de eerder beschreven vier voorbeelden).

Wij zijn tijdens het schoolbezoek nagegaan in hoeverre leraren Fries hun deskundigheid op peil

houden respectievelijk proberen te krijgen. Tabel 27 geeft een indruk en maakt een vergelijking

met andere vakken.

Tabel 26 Verdeling over de bevoegdheden (in procenten)

Bevoegdheid voor Fries

Geen bevoegdheid 47

lo Fries 23

Tweedegraads Fries (incl. ,mo-a) 22

Eerstegraads Fries (incl. mo-b en drs.) 8

Opmerking:

1 Van de 34 leraren zonder bevoegdheid hebben er 11 het Fries diploma (Afûk) een pa-aantekening  of zijn studerend. 12 zijn bevoegd 

voor  Nederlands.
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De leraren doen minder aan het bijhouden van het vak Fries dan hun collega’s bij andere vakken

en ook minder dan zij zelf doen voor hun ‘hoofdvak’. Als het gaat om het bijhouden van hun vak,

noemt men voor Fries de volgende activiteiten:

– bezoeken van provinciale studie(mid)dagen;

– studeren voor een bevoegdheid;

– cursussen volgen bij de Afûk (gaan wel over het Fries, maar leiden niet op tot een

bevoegdheid);

– netwerkbijeenkomsten rondom de methode ‘Flotwei Frysk’.

Samenvattend ontstaat het beeld van een sectie Fries die meestal erg klein is of zelfs uit één 

persoon bestaat. De leraren geven een beperkt aantal lesuren Fries, meestal in combinatie met

andere vakken. Fries wordt daardoor voor veel leraren een ‘bijvak’, waar zij slechts beperkt ener-

gie in willen of kunnen steken. Dit blijkt onder andere uit de mate waarin zij het vak bijhouden

en uit het aantal onbevoegde leraren.

Tabel 27 Mate waarin er aandacht is voor deskundigheidsbevordering van leraren Fries (in procenten)

Deskundigheidsbevordering via Bij Fries Bij de overige vakken

bijhouden ontwikkelingen basisvorming 59 77

vakliteratuur en vaktijdschriften 38 81

na- en bijscholing 25 58 
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4.2 Beleid van de sectie

Tijdens de gesprekken hebben wij onderzocht of de secties Fries een actief sectiebeleid voeren.

Daarbij is gelet op leerstofafspraken, (vak)didactische benadering (ook in het licht van de aan-

schaf van een methode), organisatie en inhoud van het werkoverleg. Verder is onderzocht of de

secties samenwerken met andere secties en of zij het sectiebeleid afstemmen op het onderwijs-

kundig beleid van de school.

Globaal gesproken hebben wij van één op elke vier secties het beleid als goed (3 procent) of vol-

doende (23 procent) beoordeeld. Het beleid van de meeste secties Fries is ronduit zwak en slech-

ter dan van alle andere vakken in de basisvorming. Ook bij die vakken is overigens het beleid lang

niet altijd sterk ontwikkeld. In de uitwerking op onderscheiden aspecten blijkt het beleid het

minst slecht ontwikkeld voor zover het praktische zaken betreft. Het beeld is echter duidelijk

minder positief als het gaat om organisatie en inhoud van het werkoverleg.

Tabel 28 laat zien welke beleidskenmerken voor Fries een rol hebben gespeeld bij de beoordeling.

De kenmerken waar men in ieder geval aan moest voldoen, zijn cursief gedrukt. Daarnaast moes-

ten nog twee kenmerken voldoende zijn voor een positief totaaloordeel.

De praktische onderdelen van het sectiebeleid scoren relatief het minst slecht. Een keuze voor

een methode is er eigenlijk niet: alleen ‘Flotwei Frysk’ is speciaal voor de basisvorming ontwik-

keld en wordt (dus) op de meeste scholen gebruikt, al dan niet in combinatie met ander materi-

aal. Meestal begint de leraar vooraan in het boek in de hoop minimaal vier tot vijf hoofdstukken

in een jaar door te werken.

Tabel 28 Mate waarin de secties de kenmerken van goed sectiebeleid realiseren (in procenten)

Kwaliteitskenmerken van het sectiebeleid Komt voor bij de sectie

Praktische aspecten van het sectiebeleid

De vaksectie kan de methodekeuze motiveren aan de hand van de didactische opbouw van de methode 46

De vaksectie heeft afgesproken welke leerstof per schoolsoort en per leerjaar wordt aangeboden 43

De sectie als organisatorische eenheid

Er vindt regelmatig werkoverleg plaats tussen alle bij het vak betrokken leraren 46

De leraren conformeren zich aan het beleid van de sectie 29

De sectieleider/vakcoördinator bewaakt de gemaakte afspraken 14

De vaksectie overlegt over inhoudelijke zaken met andere secties 18

De inhoud van het sectiebeleid

Het beleid van de sectie past binnen het onderwijskundig beleid van de school 36

De vaksectie heeft afspraken gemaakt over een gemeenschappelijke (vak)didactische aanpak van het onderwijs in het vak 21

De vaksectie heeft de wijze van differentiëren bij het vak geregeld 29

Opmerking

Kenmerken die onderdeel uitmaken van de norm staan cursief
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De sectie Fries, voor zover daarvan sprake is, functioneert in heel veel gevallen niet als een

samenhangende organisatorische eenheid. Te vaak bestaan secties slechts uit één of twee 

leraren, die het vak ‘erbij’ doen en er lang niet altijd bevoegd voor zijn. Als er voor het vak Fries

één leraar is, voelt die meestal niet de noodzaak bewust en expliciet beleid te ontwikkelen. Al

werkend maakt zo’n leraar keuzes om het programma nader in te vullen.

Bij secties die uit meer leraren bestaan, hangt Fries er meestal wat bij. De leraren zijn meer

betrokken op hun ‘hoofdvak’, waar ze ook een bevoegdheid voor hebben. Bij het werkoverleg

geven zij vaak voorrang aan dat hoofdvak. Veel scholen roosteren het sectie-overleg Fries niet

eens in. Lang niet altijd is er een sectievoorzitter. De sectie Fries is mede hierdoor over het alge-

meen minder goed of zelfs niet ontwikkeld en lijkt zich vaak in de periferie van de schoolorgani-

satie te bevinden.

Bij scholen met meer vestigingen is het lang niet altijd regel dat de leraren Fries gezamenlijk overleg-

gen en op die manier een schoolbrede sectie vormen. Het komt vaak voor dat één bevoegde leraar

Fries het vak op meer vestigingen verzorgt en zo een geïsoleerde éénpersoons sectie blijft vormen.

Nog minder dan bij andere vakken overlegt de sectie Fries over inhoudelijke zaken met andere

secties. Er is dus ook nauwelijks overleg met de sectie Nederlands om, mede uit efficiency-over-

wegingen, zoveel mogelijk transfer tussen beide talen te bereiken. Dat is een tegenvallend resul-

taat, dat vooral ten nadele lijkt te werken van de effectiviteit van het programma voor Fries.

Dit beeld wordt versterkt door het feit dat het beleid van de sectie Fries duidelijk veel minder dan

bij andere secties is afgestemd op het onderwijskundig beleid van de school. Overigens ontbreekt

expliciet schoolbeleid op het gebied van Fries meestal. Bij de introductie van het vak is de nood-

zaak duidelijk geformuleerd taalbeleid te ontwikkelen op school- en sectieniveau. Zowel de

school als de sectie voert te weinig samenhangend beleid om tot een verantwoorde invulling van

het programma Fries te komen. De lage status van het vak en de zeer beperkte tijd vormen in dit

verband natuurlijk geen stimulans.

Over de vakdidactiek en differentiatie hebben wij eerder het nodige naar voren gebracht. Secties,

voor zover zij bestaan, maken op deze punten nauwelijks afspraken, veel minder dan bij andere

vakken.

Het vakwerkplan kan een wezenlijke functie vervullen als coördinerend beleidsdocument voor

een sectie en als uitgangspunt dienen voor het onderwijsleerproces. Secties Fries beschikken dui-

delijk minder vaak over een vakwerkplan dan andere vakken: 42 procent tegenover 69 procent.

Dit bevestigt onze conclusie dat de sectie Fries over het algemeen niet goed ontwikkeld is. Als

een sectie over een vakwerkplan beschikt, vormt dat in 64 procent van de gevallen uitgangspunt

voor het werk in de klas. Dit percentage is veel lager dan dat voor andere vakken (85 procent).
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4.3 Registratie en evaluatie van leerresultaten

Om te kunnen beoordelen of de doelen van de basisvorming worden bereikt, is een systematische

registratie en evaluatie van de prestaties en vorderingen van de leerlingen noodzakelijk. De vak-

sectie kan daarbij een belangrijke rol vervullen. Wij hebben onderzocht of de sectie afspraken

heeft gemaakt over tijdstippen en inhoud van de evaluatie van het onderwijs. Tevens hebben wij

onderzocht of de gebruikte evaluatie-instrumenten (toetsen, opdrachtevaluaties) die zij gebrui-

ken, de doelen van de basisvorming voldoende dekken.

Secties Fries blijken, net als veel andere secties, lang niet altijd een bewust beleid te voeren voor

het volgen van de prestaties en vorderingen van leerlingen. Fries voldoet in dit opzicht duidelijk

minder aan de eisen dan de andere vakken. Het zwakke beleid van de sectie zet zich hier door:

Fries scoort met 34 procent voldoende (waarvan 4 procent goed) het laagst van alle secties. Dat is

ronduit zorgelijk en een slecht resultaat.

Ons oordeel is gebaseerd op het al dan niet aanwezig zijn van een aantal kwaliteitskenmerken.

Die zijn beschreven in tabel 29.

Bij Fries zijn er weinig afspraken over het volgen van de leerlingprestaties. Nog veel minder, ook

in vergelijking met andere secties, zien wij een beoordeling van de evaluatiegegevens op moge-

lijke consequenties voor de aanpak van het eigen onderwijs. Bij dit soort besprekingen gaat het

vooral om de kwaliteit van de toetsprocedures, de interpretatie van de uitkomsten en het even-

tueel bijstellen van het onderwijs. Mogelijk komen individuele leraren tot dergelijke evaluaties,

maar het gebeurt nauwelijks in sectieverband. Dit is zonder meer een slecht resultaat, omdat het

hier gaat om een kerntaak. Als de prestaties van leerlingen niet systematisch worden gevolgd en

beoordeeld, ontbreekt een essentieel instrument voor de (bij)sturing van het onderwijsleer-

proces. Deze bevindingen versterken het beeld van een sectie die in wezen geen sectie is.

Tabel 29 Mate waarin de secties de leerprestaties van leerlingen volgen (in procenten)

Kwaliteitskenmerken van het volgen van leerlingprestaties Komt voor bij de sectie

Sectiebeleid met betrekking tot de toetsing

De vaksectie heeft afspraken gemaakt over de evaluatie in de periode van de basisvorming 43

De sectie bekijkt de evaluatiegegevens op consequenties voor het onderwijs 21

Inhoudelijke afspraken over de toetsing

Alle domeinen van de basisvorming worden in de loop van de basisvorming getoetst 11

Zowel kennis als vaardigheden komen in voldoende mate aan de orde 50

De leraren beoordelen ook praktijkopdrachten 39

Evaluaties zijn gebaseerd op voldoende informatie over prestaties van leerlingen 71

De vaksectie houdt bij de evaluatie rekening met verschillen tussen schoolsoorten 43

Opmerking

Kenmerken die onderdeel uitmaken van de norm staan cursief
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De inhoudelijke kwaliteit van de toetsing bij Fries laat te wensen over. De beoordeling op de 

overige kenmerken past bij het beeld van een vrijblijvend vak met erg weinig uren. Toetsing vindt

maar beperkt plaats en er wordt nauwelijks verschil gemaakt tussen de schoolsoorten vanwege

het inleidende karakter van het vak. Dat de domeinen niet altijd allemaal worden getoetst, komt

overeen met onze eerdere conclusies: de kerndoelen kunnen bij Fries bij lange na niet worden

gerealiseerd.

Het gebruik van de afsluitende toets voor de basisvorming

Een speciaal punt van aandacht vormt de afsluitende toets voor Fries. Tot en met het onderzoeks-

jaar 1997/98 waren er drie generaties toetsen beschikbaar, alle ontwikkeld door het Cito. De sta-

tus van de afsluitende toets voor Fries is onduidelijk: valt het Fries als basisvormingsvak onder de

verplichting van artikel 28a van de Wet op het voortgezet onderwijs? Bij een strikte lezing is dit

het geval. De vraag is of dat een redelijke eis is. Er zijn immers geen kerndoelen vastgesteld en de

meeste scholen maken voor Fries zo weinig ruimte vrij dat de kerndoelen ook niet haalbaar zijn.

Leraren en scholen kunnen kiezen tussen een leestoets of een kijk- en luistertoets. De leestoets

wordt relatief iets vaker gebruikt. Over de wijze van afsluiting en het gebruik van de toetsen

daarbij heeft 38 procent van de secties afspraken gemaakt. Bij andere vakken is dit percentage 81.

Leraren Fries kiezen er kennelijk alleen voor om één van de afsluitende toetsen af te nemen als

dat verantwoord is. In die gevallen maakt, naar het oordeel van de leraren, 65 procent van de leer-

lingen de toets goed tot voldoende; éénderde van de leerlingen scoort op de toets een twijfel-

achtig tot onvoldoende resultaat.
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5 Naar meer kwaliteit / Op mear kwaliteit ta

Wat is de kwaliteit van het vak Fries in de basisvorming? Vijf jaar na invoering is het vak Fries nog

zeer zwak ontwikkeld. Er is op scholen te weinig ruimte gemaakt om tot een serieus aanbod te

komen en de lessen van veel leraren zijn van onvoldoende kwaliteit. Op deze manier levert het

vak Fries geen bijdrage van betekenis aan de taal- en culturele ontwikkeling van leerlingen in de

provincie Fryslân. Daarbij maakt het geen verschil of de leerlingen Friestalig zijn of niet.

De vraag is hoe op basis van onze conclusies de kwaliteit van het vak Fries in de basisvorming

beter kan worden. Wij sommen een aantal mogelijkheden op en maken daarbij onderscheid 

tussen de verantwoordelijkheden van leraren en secties, schoolleiders en de overheid (het

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). Uiteraard zijn deze verbetermogelijk-

heden algemeen geformuleerd. Zij zijn met andere woorden niet altijd van toepassing op alle

scholen, secties of leraren.

5.1 Leraren

– Het basisvormingsprogramma Fries vraagt om didactische impulsen, waarbij men afstapt

van de overwegend klassikale lessen en meer werkt vanuit de doelstellingen van commu-

nicatief taalonderwijs. Het Fries verdient inspirerende lessen die serieus genomen worden.

– Er is meer ruimte noodzakelijk voor verschillen tussen Friestalige en niet-Friestalige leer-

lingen: structureel differentiëren in doelstellingen en onderwijsstrategieën voor deze

twee groepen is gewenst.

– Leraren moeten gericht werken aan hun deskundigheid op het gebied van Fries, bijvoor-

beeld door het halen van een bevoegdheid, andere scholing of supervisie.

– Leraren moeten in sectieverband meer samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit

van het onderwijsprogramma Fries. Het samen ontwikkelen van een vakwerkplan, met

een beschrijving van de leerstofplanning en een vernieuwing van de didactiek, kan daar-

bij een goede rol vervullen.

5.2 Schoolleiding

– Versterking van de positie van het Fries vraagt om het ontwikkelen van taalbeleid voor

Nederlands en Fries en om vertaling van dat beleid naar het onderwijskundig beleid en

de noodzakelijke randvoorwaarden.

– Voor scholen met een hoofdvestiging buiten Fryslân en een vestiging in een deel van de

provincie waar andere scholen wel Fries geven, lijkt het gewenst Fries aan te bieden in

overeenstemming met de bedoeling van de wetgever.

– Vanuit het personeels- en scholingsbeleid is het gewenst gericht te investeren in de des-

kundigheidsbevordering van leraren Fries (scholing en supervisie).
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– Waar mogelijk dienen er werkverbanden te komen als platform voor het verbeteren van

het onderwijs in het Fries. Ook schooloverstijgende netwerken, al dan niet met behulp

van internet, kunnen een functie vervullen. Op termijn zou hier ook afstandsleren voor

leerlingen uit voort kunnen vloeien.

5.3 Overheid

– De huidige invulling van het vak Fries op de scholen van de provincie Fryslân maakt een

aantal heroverwegingen noodzakelijk. Vanuit kwaliteitsoverwegingen is het de vraag of:

1 het niet-verplichtende karakter van de kerndoelen en in samenhang daarmee het

ontbreken van uren op de adviestabel een verantwoorde invulling van het vak Fries

mogelijk maken;

2 de handreikingen voor Fries niet moeten worden afgestemd op de werkelijk

beschikbare onderwijstijd voor dat vak in de basisvorming;

3 tweetalig moedertaalonderwijs wel zo geschikt is als uitgangspunt voor de 

kerndoelen.

– Het verdient overweging voor scholen (op vestigingsniveau) een meerjarige ontheffing

mogelijk te maken van de verplichting Fries te geven in de basisvorming. Deze ontheffing

zou via een inhoudelijk zwaardere procedure tot stand moeten komen. Wij bevelen aan

om hiervoor aan te sluiten bij de procedure voor het primair onderwijs.

– Het moet duidelijk worden of het facultatief aanbieden van Fries in de basisvorming in

overeenstemming is met de wettelijke verplichting.

– Er moet een ‘technische’ studie komen naar de randvoorwaarden voor het onderwijs in

het Fries om duidelijkheid te krijgen over de vraag in hoeverre scholen binnen de huidige

regelgeving en bekostigingsvoorwaarden het Fries ruimer kunnen aanbieden (of niet).

Op mear kwaliteit ta

Wat is de kwaliteit fan it fak Frysk yn de basisfoarming? Fiif jier nei de ynfiering hat it fak him

noch net sa bot ûntjûn. Der is op ‘e skoallen te min romte makke om it ta in serieus oanbod te

bringen, en de lessen fan in soad leararen hawwe net genôch kwaliteit. Op sa’n wize leveret it fak

Frysk net in bydrage dat makket oan de taalûntjouwing en de kulturele ûntjouwing fan learlin-

gen yn de provinsje Fryslân. It makket dêrby net út oft de learlingen frysktalich binne as net.

De fraach is hoe’t op basis fan ús konklúzjes de kwaliteit fan it fak Frysk yn de basisfoarming ferbet-

tere wurde kin. Wy jouwe hjirûnder in tal mooglikheden en meitsje dêrby ûnderskied tusken de fer-

antwurdlikheden fan leararen en seksjes, skoallelieders en de oerheid (it Ministearje fan Underwiis,

Kultuer en Wittenskippen). It is fansels sa dat dy mooglikheden ta ferbetterings algemien formule-

arre binne. Oars sein: hja binne net altiten fan tapassing op alle skoallen, seksjes of leararen.
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5.4 Leararen

– It basisfoarmingsprogramma Frysk freget om didaktyske ympulsen dêr’t by ôfstapt wurdt

fan de trochstrings klassikale lessen en mear wurke wurdt út de doelstellings wei fan

kommunikatyf taalûnderwiis. It Frysk fertsjinnet ynspirearjende lessen, dy’t serieus nom-

men wurde.

– Der is mear romte nedich foar ferskillen tusken Fryskpratende en net-Fryskpratende lear-

lingen: it is winsklik dat foar dy beide groepen struktureel mear differinsearre wurdt yn

doelstellings en ûnderwiisstrategyen.

– Leararen moatte mei sin en doel wurkje oan harren saakkundidgens op it mêd fan it

Frysk, bygelyks troch it heljen fan in foech, oare skoalling of superfyzje.

– Leararen moatte mear yn seksjeferbân meiïnoar gearwurkje oan de ferbettering fan de

kwaliteit fan it ûnderwiisprogramma Frysk. It yn gearwurking ûntwikkeljen fan in fak-

wurkplan mei in beskriuwing fan de learstofplanning en in fernijing fan de didaktyk, kin

dêrby in protte fertuten dwaan.

5.5 Skoallelieders

– Fuortsterkjen fan de posysje fan it Frysk freget om it ûntwikkeljen fan taalbelied foar

Nederlânsk en Frysk en om it oerbringen fan dat belied nei it ûnderwiiskundich belied en

de needsaaklike rânebetingsten.

– Foar skoallen mei in haadfêstiging bûten Fryslân en in fêstiging yn in part fan de provins-

je dêr’t oare skoallen wol Frysk jouwe, liket it winsklik om Frysk oan te bieden, yn oeriens-

timming mei de bedoeling fan de wetjouwer.

– Ut in eachpunt fan personiels- en skoallingsbelied wei is it winsklik om mei sin te ynveste-

arjen yn de befoardering fan de saakkundigens fan leararen Frysk (skoalling en superfyzje).

– Dêr’t soks mar mooglik is, moatte der wurkferbannen komme as platfoarm foar it ferbet-

terjen fan it ûnderwiis yn it Frysk. Netwurken dy’t boppe skoallen útgeane, al of net mei

help fan ynternet, kinne dêr ek in funksje yn hawwe. Op termyn soe dêre foar de learlin-

gen ek ôfstânslearen út fuortkomme kinne.

5.6 Oerheid

– De ynfolling fan it fak Frysk sa’t dy der op ‘t heden op de skoallen yn de provinsje Fryslân

útsjocht, makket it nedich en beried jin op ‘en nij op in tal saken. Op kwalitative grûnen is

it de fraach oft:

1 it net-ferplichtsjende karakter fan de kearndoelen en yn gearhing dêrmei it ûnt-

brekken fan oeren op de advystabel in ferantwurde ynfolling fan it fak Frysk

mooglik meitsje;
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2 de hantrikkings foar Frysk net ôfstimd wurde moatte op de werklik beskikbere

ûnderwiistiid foar dat fak yn de basisfoarming;

3 twatalich memmetaalûnderwiis wol sa gaadlik is as útgongspunt foar de 

kearndoelen.

– In punt dat fierder ek beried fertsjinnet, is dat it mooglik makke wurde moatte soe om

skoallen (op fêstigingsnivo) in mearjierrige ûntheffing foar Frysk yn de basisfoarming te

jaan. Dy ûntheffing soe lâns de wei fan in ynhâldlik swierdere proseduere ta stân komme

moatte. Us oanbefelling is om dêrfoar oan te sluten by de proseduere foar it primêr

ûnderwiis.

– It moat dúdlik wurde oft it fakultatyf oanbieden fan Frysk yn de basisfoarming yn

oerienstimming is mei de wetlike ferplichting.

– Der moat in ‘technyske’ stúdzje komme nei de rânebetingsten foar it ûnderwiis yn it

Frysk om dúdlikheid te krijen oer de fraach yn hoefier oft skoallen binnen de no jildende

regeljouwing en bekostigingsbetingsten it Frysk rommer oanbiede kinne (of net).
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Bijlagen

1 Kerndoelen Fries (1993-1998)

Algemene doelstelling

A Taalgebruik

Spreken/luisteren

1 De leerlingen kunnen in situaties met een meer formeel karakter aan een dialoog deelnemen 

met het doel:

– de nodige informatie te geven of te krijgen;

– een eigen mening weer te geven;

– de gesprekspartner over te halen tot handelen.

2 De leerlingen kunnen in klas- of schoolverband deelnemen aan een polyloog waarin naast Fries 

eventueel ook Nederlands gebruikt wordt, met als doel:

– de nodige informatie te geven of te krijgen;

– een eigen mening weer te geven;

– een resultaat te bereiken dat voor hen aanvaardbaar is.

Spreken

3 De leerlingen kunnen in de vorm van een korte monoloog voor een hun bekend publiek,

een persoonlijke ervaring vertellen of een situatie beschrijven.

Luisteren (kijken)

4 De leerlingen kunnen intensief luisteren en doelgericht luisteren.

5 De leerlingen kunnen een voor hen bestemde mondelinge instructie uitvoeren.

6 De leerlingen kunnen van een uitleg of een radio- of televisieprogramma dat voor hen bestemd 

is, een globale samenvatting geven of de belangrijkste elementen ervan vertellen, ook als die 

uitleg of dat programma niet in het Fries gesteld is.

Schrijven

7 De leerlingen kunnen zich, zowel zakelijk als persoonlijk, schriftelijk uitdrukken voor hun eigen 

kring, officiële instanties, of toekomstige werkgevers met het doel de nodige informatie te 

geven, te krijgen of de geadresseerde er toe aan te sporen iets te doen. Daarbij maken ze gebruik 

van kenmerken van tekstsoorten en van de conventies betreffende , interpunctie, spelling, struc-

tuur, taalgebruik en uiterlijke verzorging die daarvoor doelmatig zijn. De leerlingen kunnen infor-

matie die niet in het Fries gesteld is, gebruiken bij het maken van een beschrijving of verslag.

8 De leerlingen kunnen op basis van reacties en suggesties van anderen een (eigen) tekst herschrijven.

Lezen

9 De leerlingen kunnen globaal lezen, doelgericht lezen en studerend lezen.

10 Leerlingen kunnen in fictionele en niet-fictionele teksten die aansluiten bij hun ervaringswereld 

en ontwikkelingsniveau, en waarvan het taalgebruik voor hen geschikt is, onderscheid maken 

tussen de daarin voorkomende

– feiten en meningen;

– mededelingen en voorbeelden.
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de volgende relaties herkennen:

– middel en doel;

– oorzaak en gevolg.

antwoorden geven op vragen over:

– het denken en handelen van de personages in de tekst;

– de beschreven situatie;

– de relatie tussen tekst en werkelijkheid;

– de waarden van de tekst voor hen zelf en voor anderen;

– aangeven welk doel de schrijver aangeeft en van die teksten een globale samenvatting

geven waarin tenminste het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte onder woorden

gebracht zijn.

11 De leerlingen kunnen een voor het bestemde schriftelijke instructie uitvoeren.

B Kennis van de taal en taalverschijnselen

12 De leerlingen kennen de belangrijkste regels van de spelling.

13 De leerlingen kunnen onderscheid maken tussen meer en minder formele taalgebruikssituaties 

en weten welke taal in die situaties gebruikt wordt;

13a zij hebben daarbij speciale aandacht voor het onderscheid in gebruikssituaties tussen het

Nederlands en het Fries.

14 De leerlingen kennen het onderscheid tussen dialecten, groepstalen en standaardtalen. Ze heb-

ben inzicht in de achtergronden van verschillen in gesproken taal, het ontstaan, het blijven 

bestaan en het veranderen van talen.

14a De leerlingen kennen de belangrijkste verschillen tussen de Nederlandse en Friese taal op het

gebied van fonologie, morfologie en syntaxis.

15 De leerlingen kennen schrijfprocessen en schrijfprocedures. Ze kunnen – vooraf of na afloop van 

het schrijven – aangeven welke keuze ze zullen maken of hebben gemaakt.

16 De leerlingen hebben inzicht in de maatschappelijke rol die de media spelen in de communicatie.

17 Voor het toepassen van taalgebruik kennen de leerlingen:

– tenminste de volgende middelen waarmee de luisteraar of lezer gemanipuleerd kan wor-

den: figuurlijk taalgebruik, clichés, overtuigende en suggestieve elementen;

– de karakteristieke eigenschappen van tenminste de volgende tekstsoorten: het gedicht,

het stripverhaal, het toneelstuk of de televisieserie, het verhaal, het dagboek, de instruc-

tietekst, de reclametekst, het krantenartikel;

– de functies van beeld en opmaak in de tekst en hebben ze inzicht in hoe een tekst opge-

bouwd kan worden met behulp van alinea’s en door middel van een indeling in inleiding,

kernstuk en slot.
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C Informatievaardigheden (niet in de officiële publicatie in Uitleg)

18 De leerlingen kunnen bij het verwerven van informatie gebruik maken van de volgende voor hen 

geschikte informatiebronnen en -systemen:

– vraaggesprekken;

– audiovisuele media;

– schriftelijke informatiebronnen;

– geautomatiseerde gegevensbestanden.

19 De leerlingen kunnen voor het verwerken van informatie zelf een eenvoudig gegevensbestand 

opzetten.

20 De leerlingen kunnen in alle stadia van het schrijfproces tekstverwerkingsapparatuur gebruiken.
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2 Algemene vaardigheidsdoelen (1993-1998)

1 De leerlingen kunnen alleen en in samenwerking met anderen een eenvoudig

onderzoek verrichten op basis van een niet-complexe vraagstelling die gegeven

is, of door henzelf of in samenwerking met andere leerlingen geformuleerd is.

a Zij kunnen zelf een eenvoudige, onderzoekbare vraag of stelling voor een

beperkt experiment of onderzoek formuleren.

b Zij kunnen uit voor hen geschikte bronnen, zoals boeken, databestanden,

personen, instanties, informatie verzamelen, selecteren en/of ordenen, daarbij

ook de computer functioneel gebruiken, en de resultaten afrondend presenteren.

c Zij kunnen specifieke of gedetailleerde waarnemingen verrichten.

d Zij kunnen met het oog op het verzamelen van informatie of het vormen van een

mening een gesprek voeren of deelnemen aan een discussie en afronden met

eenvoudige conclusies.

2 De leerlingen kunnen op eenvoudige wijze een eigen standpunt verwoorden op

basis van argumenten en/of via het signaleren van eigen waarden en normen. Zij

kunnen daartoe in gegeven situaties onderscheid maken tussen feiten en meningen,

oorzaak en gevolg, aanleiding en effecten.

3 De leerlingen kunnen in het kader van interactief leren samen werken aan

opdrachten (iets maken, onderzoek verrichten etc.). Zij kunnen werken op basis

van een zelf gemaakt plan, onderling taken verdelen, iets uitleggen aan een

mede-leerling en het resultaat gezamenlijk presenteren.

4 De leerlingen kunnen in relevante situaties een relatie leggen met de

praktijk van verschillende beroepen.

5 De leerlingen leren in elk vak eigen mogelijkheden en interesses te ontdekken

die van belang zijn voor het kiezen van een vervolgopleiding. Zij verwerven enig

inzicht in de betekenis van elk vak in verdere studie en in beroepen.

6 De leerlingen kunnen vooraf gestelde, functionele criteria hanteren bij het

zelf beoordelen van werkstukken en het verloop van het proces erbij betrekken.
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