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1. Inleiding
Ruimte
Sinds 1 januari 2014 – met de inwerkingtreding van de Wet gebruik
Friese taal – is DINGtiid aan de slag als adviesorgaan voor de Friese
taal. DINGtiid adviseert de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Gedeputeerde Staten van Fryslân.
Dit advies is tevens bedoeld voor de onderwijsbesturen in Fryslân.
Een advies over Fries in het onderwijs
In navolging van ons algemene advies Verandering en verbetering (2015)
vinden we het van belang om nu een inhoudelijk advies over Fries in het
onderwijs op te stellen. Daarvoor hebben we meerdere redenen.
De eerste reden is dat kinderen, naast wat we hun thuis meegeven, in
de peuterspeelzaal, bij de kinderopvang, op de basisschool en in het
voortgezet onderwijs het Fries leren spreken, lezen en schrijven. Dat is
belangrijk voor de toekomst van het Fries.
De tweede reden is dat we van mening zijn dat nu het juiste moment
is voor een advies over Fries in het onderwijs. De maatschappelijke
ontwikkelingen die we in Verandering en verbetering beschreven
(‘Paradigma’s verschuiven van individu naar gemeenschap, van globaal
naar glokaal, van exploitatie naar coöperatie en co-creatie, van centraal
naar decentraal, van aanbod naar vraag en van controle naar vertrouwen
en ruimte’) bieden kansen om vanuit een ander perspectief naar het
Fries en daarmee naar het Fries in het onderwijs te kijken. We vinden
bovendien dat het de hoogste tijd is om dat ook daadwerkelijk te doen.
Wat ons betreft verleent deze periode van maatschappelijke verandering
urgentie aan het onderwerp Fries in het onderwijs.
De derde reden is dat met de overdracht van bevoegdheden van rijk naar
provincie inzake Fries in het onderwijs in 2014 en de Bestuursafspraak
Friese taal en cultuur (BFTC) 2013 – 2018 de provincie Fryslân de
bevoegdheid heeft om binnen bestaande onderwijsregelgeving het
beleid voor het Fries te bepalen en uit te voeren. Dat schept ruimte,
en wat DINGtiid betreft kan deze ruimte nog veel meer worden benut.
Dan moet daar echter wel stuur op zijn (zie Verandering en verbetering):
provincie, pak je rol! En doe dit in verbinding met het onderwijsveld en in

goede balans tussen top-down en bottom-up. Voor de taalschipper, die
we hebben geïntroduceerd in Verandering en verbetering, ligt hier een
prachtige taak: verbindingen leggen, aansporen en zorgen voor draagvlak
en maatschappelijke betrokkenheid.
DINGtiid heeft zich het afgelopen jaar verdiept in het Fries in
het onderwijs. Door DINGgesprekken met professionals uit het
onderwijsveld te organiseren, door individuele gesprekken met experts
te voeren, door scholen te bezoeken en daar te ruiken aan de dagelijkse
praktijk. Deze gesprekken en bezoeken – aangevuld met het kader dat
de wet biedt en verscheidene rapporten over het onderwerp – vormen
de basis van dit advies.
Leeswijzer
We beginnen dit advies met de informatie die we gekregen en verzameld
hebben over Fries in het onderwijs. Deze informatie gebruiken we om
in hoofdstuk 2 een helder beeld te schetsen van de actuele situatie
van het Fries in het onderwijs; we doen dit voor elke onderwijsfase. In
hoofdstuk 3 beschrijven we wat ons opvalt aan dat beeld. Dat brengt ons
in hoofdstuk 4 tot een nieuw perspectief op Fries in het onderwijs. Vanuit
dat perspectief en drie thema’s kijken we in hoofdstuk 5 naar Fries in het
onderwijs, om in hoofdstuk 6 af te sluiten met adviezen voor de korte en
langere termijn.

2. Ons beeld van de actuele situatie van het Fries
in het onderwijs
Als we het veld van het Fries in het onderwijs overzien, signaleren
we pioniers, volgers en achterblijvers. Er is nieuwsgierigheid en
wantrouwen, betrokkenheid en wegkijken. We zien liefde voor het vak
en vrees voor extra werk. Fries als vak- en voertaal: aan de ene kant
enthousiasme om het maximale eruit te halen en drempels te slechten,
en aan de andere kant een meer berekenende houding: hoe kunnen we
zo gemakkelijk, minimaal en goedkoop mogelijk aan de wet voldoen?
Over het geheel genomen zien we zowel groei als stagnatie. Fries als
kans of als blok aan het been.

Als het om beleid gaat, heeft de provincie Fryslân bevoegdheid en taken
overgekregen op het gebied van:
• kerndoelen
• volledige/tijdelijke/partiële ontheffing
• materiële instandhouding
• toezicht en stimulans door inspectie
• accreditatie van scholen en opleidingen
• diplomavaststelling en certificering van leerlingen/studenten
De verhouding tussen de formele taken van de rijksoverheid en de
overdracht hiervan aan de provincie Fryslân staat beschreven in de
beleidsregel van de provincie ‘Beleidsregel voor het verkrijgen van
ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs’,
gepubliceerd in het Provinciaal Blad van 26 juni 2015.
Hieronder geven we voor iedere onderwijsfase ons beeld meer
gedetailleerd weer.
Voorschools
Bij de aangifte van een kind ontvangen ouders op het gemeentehuis een
‘Taaltaske‘ of ‘Taalkado’-doos met informatie over het belang van en de
mogelijkheden voor de tweetalige opvoeding van kinderen.
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:
Bij kinderopvang in een kindercentrum of in een voorziening voor gast
ouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar waar
naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik
is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt
(Hoofdstuk 1 Kinderopvang, afdeling 3, paragraaf 2, artikel 1.55 lid 1).
In een peuterspeelzaal wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt.
Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in
levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt (Hoofdstuk 2 Kwaliteitseisen peuterspeelzalen, afdeling
2, paragraaf 2 artikel 2.12 lid 1).
Het Centrum Friestalige Kinderopvang (SFBO) gaf recent aan dat 200
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tweetalig beleid hebben ingevoerd
of daarmee bezig zijn. Dit betekent dat er wordt gewerkt met tweetalig
materiaal en dat zowel Fries als Nederlands voertaal is. Van deze plekken
zijn circa vijftig gevestigd in grotere plaatsen waar over het algemeen meer
Nederlands dan Fries wordt gesproken. Intussen hebben 112 gastouders
cursussen gevolgd om het certificaat ‘tweetalige gastouder’ te verkrijgen.
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Met enkele partners verzorgt SFBO ook voorlichting over tweetaligheid
aan jonge ouders, bijvoorbeeld met behulp van verloskundigen,
consultatiebureau’s en logopedisten. Een bijzondere vorm van
voorlichting is het ‘heit-en-mem’-panel. Daaraan doen momenteel 188
gezinnen met 370 kinderen mee. Ouders die zich aansluiten bij het panel
krijgen jaarlijks enkele vragenlijsten toegestuurd. Ze worden bevraagd
over de wijze waarop zij hun kinderen taal leren. Door dit panel komen
ze ook in contact met andere ouders met jonge kinderen. Het levert over
een langere periode onderzoeksgegevens op over taalontwikkeling bij
kinderen en zorgt voor bewustzijn betreffende meertaligheid.
Ouderavonden op dorpsniveau helpen om het bewustzijn omtrent
meertaligheid te vergroten en zo een beeld van de rol ervan bij de
opvoeding te vormen. Een belangrijke doelgroep zijn jonge ouders
die zelf een tweetalige opvoeding hebben gemist en nu de eigen
kinderen met de taal van opa en oma willen opvoeden. Door elkaar te
ontmoeten en informatie uit te wisselen wordt de sociale cohesie van de
dorpsgemeenschap versterkt.
Kleinere aantallen kinderen vormen in krimpregio’s een gevaar voor
het voortbestaan van de plaatsen en hebben een negatief effect op de
meertalige ontwikkeling van peuters.
Van belang voor de verdere ontwikkeling van tweetalig voorschools
onderwijs zijn professionals die kennis hebben van meertalige opvoeding
en zelf ook in staat zijn beide talen te gebruiken. Cedin heeft van de
provincie de opdracht gekregen om de ROC’s te steunen bij het opnemen
van het Fries in het curriculum van meerdere beroepsopleidingen.
Samenwerking tussen Cedin, Afûk en ROC Friese Poort heeft al
geresulteerd in een digitale lesmodule Friese taal en cultuur, gericht op de
opleidingen Zorg & Welzijn (ambitiedocument Taalryk Foarskoalsk Fryslân).
Basisonderwijs
Wet Primair Onderwijs (WPO)
Op de scholen in de provincie Fryslân wordt tevens onderwijs gegeven in
de Friese taal. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van het bevoegd
gezag gedeeltelijke of volledige ontheffing van deze verplichting
verlenen. Gedeputeerde staten stellen in een beleidsregel criteria vast
voor die gedeeltelijke en volledige ontheffing. De vaststelling geschiedt
niet eerder dan nadat gedeputeerde staten overleg hebben gevoerd
met het Friese primair onderwijs (Hoofdstuk 1 Basisonderwijs, afdeling 1,
paragraaf 1, artikel 9 lid 4).

Scholen zijn verplicht Fries te onderwijzen en te voldoen aan de
door Provinciale Staten vastgestelde kerndoelen. Er zijn rond de 413
basisscholen in Fryslân (bron: Nationale Onderwijsgids). Deze scholen zijn
meer of minder ambitieus met hun aandacht voor het Fries als vak. Over
het algemeen wordt, om aan de kerndoelen te voldoen, wekelijks 30-45
minuten aan Fries als vak besteed.
Het staat scholen vrij om Fries tevens te gebruiken als voertaal bij andere
leergebieden. Zo’n 100 scholen houden een Friese dag of organiseren een
dagdeel cultureel erfgoed. Momenteel zijn er 72 drietalige basisscholen
(Provincie Fryslân, augustus 2016, zie kaart in bijlage 2). Dat is 17% van
alle basisscholen. Op drietalige scholen worden Fries, Nederlands en
Engels als voertaal gebruikt. Voor de bovenbouw is deze verdeling
20/40/40%, waarbij het aandeel Engels 20% is. Bij een school waaraan we
een bezoek brachten, blijkt deze verdeling onder druk te staan. Er zijn
meerdere oorzaken:
•
de verplichtingen voor het Nederlands worden toch van meer belang
geacht
•
leerkrachten (met of zonder bevoegdheid) voelen zich niet zeker
genoeg in het Fries
•
leerkrachten voelen zich niet afdoende gesteund door het bestuur
waaronder ze vallen
•
de doorgaande leerlijn is niet goed geregeld
De situatie op deze school bevestigt wat we in onze DINGgesprekken van
6 april 2016 hebben gehoord.
Een van de drietalige scholen doet mee aan het landelijke project
‘Tweetalig Primair Onderwijs’ (TPO 2014-2019); vanaf groep 1 besteedt
deze school 15% aan Engels en 40% aan Fries.
De Raad van Europa is in haar meest recente rapport (Report of
the Committee of Experts on the Application of the Charter in the
Netherlands (ECRML, 2016), par. 128)1 duidelijk over de stand van zaken
inzake het Fries in het basisonderwijs: “Undertaking not fulfilled”.
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http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/NetherlandsECRML5_en.pdf

Speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Wet op de expertisecentra
Op de scholen in de provincie Fryslân kan het speciaal onderwijs mede
onderwijs in de Friese taal omvatten (artikel 13 lid 6).

Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO)
Op de scholen in de provincie Fryslân wordt met inachtneming van de
daarvoor vastgestelde kerndoelen tevens onderwijs gegeven in de Friese
taal en cultuur, tenzij gedeputeerde staten op verzoek van het bevoegd
gezag gedeeltelijke of volledige ontheffing van deze verplichting hebben
verleend. Gedeputeerde staten stellen in een beleidsregel criteria vast
voor die gedeeltelijke en volledige ontheffing. De vaststelling van deze
criteria geschiedt niet eerder dan nadat gedeputeerde staten overleg
hebben gevoerd met het Friese voortgezet onderwijs (Hoofdstuk 1,
paragraaf 1, artikel 11 e lid 1).

Voor zowel het speciaal onderwijs als het speciaal voortgezet onderwijs
zijn kerndoelen Fries vastgesteld. In Fryslân betreft het 29 scholen
(bron: 10.000scholen.nl).
Een goed voorbeeld van de worsteling met het gebruik van het Fries in
het speciaal onderwijs is afkomstig van SBO De Súdwester in Sneek. Het
besluit aldaar om wekelijks structureel een dagdeel het Fries als voertaal
te gebruiken, kwam niet tot uitvoering. Een van de argumenten was dat
leerkracht zijn een rol is en dat deze rol in het Nederlands is aangeleerd.
De werkgroep Fries van deze school heeft nader bekeken hoe er toch
iets met en aan het Fries kan worden gedaan. Nu is er eenmaal per jaar
een ‘Friese 10-daagse’. Gedurende deze periode wordt het Fries zoveel
mogelijk als voertaal gebruikt. Wel schuift structureel eenmaal per week
een moedertaalspreker aan in groep 1 en 2.
De Wingerd, school voor speciaal onderwijs in Damwoude, heeft
volgens het model van de lesmethode Nederlands ‘Beleef het maar’ een
lesmethode Fries ‘Belibje it mar’ ontwikkeld. Dat is een methode die
bestaat uit verschillende koffers met onderwerpen als kaatsen, voedsel,
‘skûtsjesilen’, enzovoorts. De koffers bevatten materiaal dat aansluit bij het
onderwerp. Naast deze lesmethode wordt eenmaal per jaar de ‘Belibjeit-mar’-dag georganiseerd. Hiervoor worden ook andere scholen in het
speciaal onderwijs uitgenodigd (Schoolplan De Wingerd 2015 – 2019).
Doorgaande lijn voorschools/basisonderwijs
SFBO en Cedin werken samen om in zo veel mogelijk plaatsen een
combinatie van tweetalige peuterspeelzaal en drietalige basisschool te
realiseren. Op de kaart in bijlage 2 is te zien hoe de situatie in augustus 2016
was. SFBO en Cedin/Netwerk Drietalige scholen hebben een checklist met
handleiding opgesteld voor het contact tussen voorschoolse voorzieningen
en het basisonderwijs. Deze handleiding kan worden gebruikt voor de
samenstelling van (digitale) portfolio’s, niet alleen van individuele kinderen,
maar ook van de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen zelf: visie
en werkmethodes, tradities en rituelen, zichtbaarheid en communicatie in de
doeltalen, binnenshuis en met de ouders.

Fries is verplicht in de onderbouw/eerste klas van het voortgezet
onderwijs, maar er is geen minimum aantal lesuren voorgeschreven.
Bovendien kunnen leerlingen Fries kiezen als examenvak. Hoewel de
provincie een subsidieregeling heeft voor de lessen Fries vanaf de tweede
klas, is het aantal scholen dat Fries als vak geeft in de voorexamenklassen
én Fries als examenvak aanbiedt, beperkt. Jaarlijks zijn er zo’n 75100 leerlingen die Fries als examenvak kiezen. Het feit dat Fries in de
voorexamenklassen geen vak is, maakt de keuze voor Fries als examenvak
niet erg logisch. Er zijn scholen die het Fries niet meer als vak invullen,
maar in plaats daarvan een Friese projectweek organiseren, gericht op
kennis over de Friese taal en cultuur; het Marne College, waar we een
werkbezoek hebben afgelegd, is daarvan een voorbeeld. Deze scholen
voldoen niet aan de verplichting van de WVO.
De provincie Fryslân heeft een ontwikkeling in gang gezet van
meertalig voortgezet onderwijs (MVO). Het streven is dat in de eerste
drie leerjaren 20% van de onderwijstijd Friestalig word ingevuld, 20%
Engelstalig en 60% Nederlandstalig. Later dient dat te verschuiven
naar 30/30/40%. Momenteel zijn er in Fryslân zes scholen die meertalig
onderwijs aanbieden (in Bergum, Wommels, Koudum, Waskemeer,
Damwoude en Franeker). De ene school is daarbij verder gegaan dan
de andere. Bij ons werkbezoek aan CSG Liudger in Bergum hebben we
gezien dat er veel mogelijk is. Daar hebben ze een Friese methode voor
geschiedenis ontwikkeld (zie het voorbeeld in hoofdstuk 6:
Advies 9). Ook alle MVO-vakken zijn niet gelijk. Uit onderzoek
(Adviesrapport Meertalig Voortgezet Onderwijs, 2014) en uit onze
DINGgesprekken blijkt het volgende:

•

•
•
•

bij lange na niet alle docenten zijn erop voorbereid om onderwijs in
het Fries te geven. De Inspectie heeft geconcludeerd dat 40% van de
lessen zonder adequate bevoegdheid wordt gegeven (rapport Tussen
wens en werkelijkheid, 2010)
er is amper samenwerking tussen vak- en taaldocenten
er is amper samenwerking tussen scholen
het lijkt erop dat een Fries imago van meertalig onderwijs sommige
ouders en scholen ervan weerhoudt om te kiezen voor meertalig
onderwijs

Op basis van de aanbevelingen in het Adviesrapport Meertalig Voortgezet
Onderwijs zijn zes MVO-scholen momenteel bezig om te bekijken hoe ze
zich kunnen organiseren, met als doel om tot een standaard voor het MVO
te komen.
Er zijn drie scholen die werken volgens het programma ‘Tweetalig
Onderwijs’ (met 30% of 50% lessen met voertaal Engels) van EP-Nuffic; op
deze scholen wordt Fries slechts als vak gegeven (één uur in de eerste klas)
en niet ingezet als voertaal bij andere vakken/leergebieden.
Bij ons werkbezoek aan het door de hogescholen ontwikkelde en
gefaciliteerde Myschoolsnetwork (www.myschoolsnetwork.com) is duidelijk
geworden dat de scholen en de leerlingen het meedoen aan de taal- en
schrijftaken van de maandelijkse ‘events’ van Myschoolsnetwork gebruiken
als een vorm van meertalige internationalisering: Fries voor scholen dichtbij
huis en Engels voor contacten over de hele wereld. De leerlingen voeren de
autenthieke taaltaken als vanzelfsprekend met evenveel plezier en inzet uit
in het Fries als in het Engels en het Nederlands. Dat helpt bij het besef van
de gelijkwaardigheid van de drie doeltalen.
Over de stand van zaken van het Fries in het voortgezet onderwijs zegt
de Raad van Europa in de eerdergenoemde rapportage (par. 132): “The
Committee of Experts notes that the offer of Frisian in secondary education
of one hour per week for one year is too low to meet the requirements of
the undertaking and to ensure adequate knowledge of Frisian to a sufficient
number of pupils”.
Doorgaande lijn basis-/voortgezet onderwijs
Over het algemeen is er geen sprake van een doorgaande lijn tussen
basis- en voortgezet onderwijs. De aansluiting van basis- naar voortgezet

onderwijs wordt niet afdoende gesteund door contact en overleg tussen
leerkrachten en docenten. Dit kan bij leerlingen van drietalige scholen tot
gevolg hebben dat ze bijvoorbeeld met een hoger kennisniveau instromen
bij het vak Engels dan waar de school rekening mee houdt.
De informatie over de toegepaste didactiek en differentiatie in het
basisonderwijs en de informatie over de behaalde leerresultaten die zijn
opgeslagen in het leerlingvolgsysteem, wordt in het voortgezet onderwijs
niet goed verwerkt in het leerplan. Er wordt te weinig rekening gehouden
met de verschillen tussen wat de leerlingen op verschillende types
basisscholen wel of niet hebben geleerd. Dit geldt voor andere vakken
evenzogoed als voor het Fries. Om hierin verbetering te krijgen wordt in
2016 en 2017 door de NHL het project ‘Taalplan Frysk’ uitgevoerd: aan
413 basisscholen en 117 scholen voor voortgezet onderwijs worden
bezoeken afgelegd, waarbij ook wordt gevraagd naar wat er feitelijk in de
lessen Fries wordt gedaan. Zodoende wordt nauwgezet in kaart gebracht op
welke wijze de scholen de kerndoelen nastreven en inhoeverre de scholen
voldoen aan de minimumstandaarden. Bovendien wordt de behoefte van
scholen aan kwaliteitsversterking en de nascholingsbehoefte onder scholen
en onder leerkrachten en docenten in kaart gebracht. Met deze gegevens
kan maatwerk worden geboden voor de versterking van de doorgaande
leerlijn en voor het nascholingsaanbod.
Scholen in het Friese taalgebied kunnen een vorm van ontheffing aanvragen.
Alleen scholen buiten het Friese taalgebied (lees Stellingwerven en eilanden)
mogen volledige ontheffing aanvragen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Eind
2016 hebben 75 scholen (63 basisscholen en 12 scholen voor voortgezet
onderwijs) een vorm van ontheffing gekregen. Dit houdt in dat deze scholen
bezoek hebben gehad van de medewerkers van ‘Taalplan Frysk’ en dat
de school een toekenningsbesluit van de provincie heeft ontvangen. Eind
2017 moeten alle 530 scholen zo’n bezoek hebben gekregen. De gegevens
die voortvloeien uit deze bezoeken, kunnen worden aangewend om tot
een taalbeleid voor de invididuele school te komen. Dit beleid geeft ook
aandacht aan alle vier taalvaardigheden; bovendien wordt het opgesteld
met de doorgaande leerlijn in het achterhoofd.”
Methodes en toetsen in het basis- en voortgezet onderwijs
In het inspectierapport Tussen wens en werkelijkheid (2010) is erop
aangedrongen dat de scholen veel explicieter moeten aangeven wat de
leeropbrengsten zijn van het onderwijs in het Fries. Daartoe hadden de
scholen echter niet de juiste instrumenten. Op initiatief en met ruime
steun van de provincie Fryslân is in de schooljaren 2014 – 2016 door een

consortium van Afûk, Cedin, NHL en Stenden (met de twee lectoraten
Taalgebruik & Leren en Fries & Meertaligheid) een project ‘Grip op
kwaliteit’ uitgevoerd, met als onderdelen:
• het digitale taalleerplatform Edufrysk met interactieve methodes
voor basis- en voortgezet onderwijs (‘Spoar 8’ en ’Searje 36’)
• methodeafhankelijke toetsen bij deze methodes, vooral voor lezen en
woordenschat
• observatie-instrumenten voor mondelinge en schriftelijke
taalvaardigheden
• taalkennistoets Frisia
• toetsen begrijpend lezen Fries
De Frisia-taalkennistoets is opgezet volgens de structuur van de Angliatoets voor Engels; de toetsen voor begrijpend lezen Fries zijn opgezet
met het leesbegripsmodel BIES: Begrijpen, Interpreteren, Evalueren en
Samenvatten. De niveau-indeling van alle toetsen volgt de niveau’s van
het Referentiekader Fries, dat is opgesteld aan de hand van het Europees
Referentiekader. Een groot aantal basisscholen doet mee aan ‘Spoar 8’ en
aan de Frisia-toets en de toets begrijpend lezen Fries; de meeste scholen
voor voortgezet onderwijs met Fries op het rooster doen mee aan ‘Searje
36’. Alle leerlingen van de scholen in het voortgezet onderwijs met Fries
op het rooster doen mee aan de toetsen. In totaal hebben al meer dan
vijfduizend leerlingen meegedaan.
Daardoor wordt het Fries op de scholen duidelijker en meer gelijkwaardig
gewaardeerd en meegenomen in de leeropbrengsten (summatief) en
als inbreng voor de ontwikkeling en versterking van de kwaliteit van het
onderwijs (formatief).
Middelbaar beroepsonderwijs
Er is (nog) geen regelgeving omtrent het Fries in het MBO. Nederland
heeft indertijd niet getekend voor verplichtingen betreffende het
beroepsonderwijs in deel III van het Europees Handvest voor Regionale
of Minderheidstalen. Er is een keuzemodule Meertaligheid (280 uren)
voor de opleiding Onderwijsassistent. Aan de precieze invulling van
deze module wordt nog gewerkt door de MBO-scholen in samenwerking
met de Afûk. Daarbij gaat het enerzijds om bewustzijn ten aanzien van
het belang van het verstaan van de taal van de klant in de (zorg)relatie,
anderzijds om praktisch en vooral mondeling taalgebruik voor toekomstige
beroepssituaties. Er is ook behoefte aan Fries en meertaligheid bij de
opleidingen voor de uniformberoepen (politie, veiligheid, brandweer).
Deze modules worden door de school weliswaar goedgekeurd en

voorzien van een schoolcertificaat, maar er is nog geen accreditatie door
een instantie van buiten het onderwijs. De MBO-scholen streven naar
een gemeenschappelijke kennis- en gedragsbasis voor een diploma of
certificaat dat ook een formeel civiel effect kan krijgen.
PABO en lerarenopleiding
Op de PABO (NHL en Stenden) krijgen alle studenten Friese les, zowel
Fries- als niet-Friestaligen. Ze kunnen kiezen voor een minor Meertaligheid
en als extra kunnen ze de meertalige stroom volgen. Bovendien worden
studenten gestimuleerd om een bevoegdheid Fries te halen. Verder zijn er
verschillende nascholingsopties voor leerkrachten. Medewerkers van de
PABO en de lerarenopleidingen signaleren verschillende ontwikkelingen:
•
studenten halen liever de bevoegdheid gymnastiek dan de
bevoegdheid Fries, omdat de eerste verplicht is en daar ook naar wordt
geïnformeerd
•
voor de tweede- en eerstegraadslerarenopleidingen is het een
worsteling om genoeg studenten Fries te krijgen
•
een tegengestelde beweging: basisscholen zien de mogelijkheid om
de drietalige situatie en kennis te gebruiken om bijvoorbeeld Poolse
kinderen te ondersteunen bij hun leerproces en integratie.

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

NHL

18 (< 40)*

12 (< 40)*

5 (< 40)*

7 (< 40)*

Stenden

18 (< 19)

13 (< 14)

24 (< 25)

10 (< 15)

PABO-studenten met bevoegdheid Fries (van het totaal met een diploma) *
= schatting
Door de verandering in de organisatiestructuur van de voltijds bacheloropleidingen Nederlands en Fries is er een gemeenschappelijk opleidingsteam Nederlands-Fries gevormd; zo wordt er meer en systematischer
samengewerkt tussen de opleidingen Nederlands en Fries op de NHL.
In het lopende schooljaar zijn vier voltijdsstudenten begonnen met de combinatieopleiding Nederlands-Fries; deze studenten kunnen straks afstuderen
met een dubbele bevoegdheid. Deze ontwikkeling heeft positieve gevolgen
voor de opleiding zelf, maar vooral ook voor de scholen in het werkveld,
doordat de docenten Fries minder geïsoleerd zijn op de scholen.

Door de ophanden zijnde fusie tussen NHL en Stenden (naar verwachting
in 2018) worden ook de beide PABO’s in Leeuwarden samengevoegd.
Deze fusie heeft geleid tot gesprekken over de kans om het meertalige
profiel van de PABO in Leeuwarden te versterken in het curriculum,
anders gezegd: uit te bouwen tot een bewust drietalige PABO.
HBO/WO
Alhoewel in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) het Fries is toegestaan voor onderwijs en examens
in HBO en WO, wordt daarvan nauwelijks gebruikgemaakt. Toch is het
Fries als object van dienstverlening wel een thema bij Zorg & Welzijn/
SPH, Pedagogiek en Kunsteducatie. De Rijksuniversiteit Groningen
(RuG) biedt een bachelor Minorities & Multilingualism aan, met een
specialisatiemogelijkheid Friese taal en cultuur. Bovendien heeft de RuG
ook nog een master Multilingualism; studenten kunnen die in Leeuwarden
volgen op de Campus Fryslân, ook wel de 11e faculteit genoemd. De
Campus Fryslân is een netwerkuniversiteit waarin vier universiteiten
en twee hogescholen samenwerken; ook de Fryske Akademy is een
van de partners. Momenteel is de situatie zo dat de Campus Fryslân
wel verbinding heeft met de Fryske Akademy, maar nauwelijks met de
hogescholen. Dit onderwerp vraagt naar onze mening om een apart
advies. Het is duidelijk dat hier winst valt te behalen. De Maatschappelijke
Adviesraad van de Fryske Akademy deelt deze mening, afgaande op het
visiedocument De Fryske Akademy is fan ús (2016).

ook bij de verbinding van zaken. Zo luidde in 2015 al onze conclusie
omtrent het Fries in het algemeen, en nu blijkt dat dit evenzeer geldt
voor Fries in het onderwijs.
3.

Na de overdracht van de formele bevoegdheden van het rijk aan
de provincie is de feitelijke taak en de regierol van de provincie
vastgelegd in de beleidsregel van de provincie ‘Beleidsregel voor het
verkrijgen van ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet
onderwijs’, gepubliceerd in het Provinciaal Blad van 26 juni 2015. De
ontheffingsregeling, de kerndoelen, de Materiële Instandhouding Fries
(MYF) en de certificering worden stapsgewijs samengevoegd tot een
volledig uitgewerkt beleid omtrent het Fries in het onderwijs. De wet
geeft formeel ruimte voor onderwijs van en in het Fries. In de BFTC
2013 – 2018 zijn de wettelijke bepalingen omgezet in beleidsmaatregels
voor het onderwijs. Deze beleidsmaatregels zijn door de scholen
echter nog niet omgezet naar taal- en personeelsbeleid of naar
implementatie in de praktijk: het onderwijs onderkent de rol van de
provincie nog niet en de scholen voelen geen eigenaarschap. Scholen
gebruiken het kwaliteitsthema ‘meertaligheid’ (nog) niet om zich mee
te onderscheiden. En wat niet zichtbaar is, wordt door ouders en
leerlingen ook niet als waardevol gezien.

4.

Verreweg de meeste scholen voor basis- en voortgezet onderwijs
maken minimaal gebruik van de ruimte die de wet op zichzelf wel biedt.
Bovendien legt de Inspectie zo veel druk op leeropbrengsten (taal
en rekenen in het basisonderwijs; wiskunde, Nederlands en Engels in
het voortgezet onderwijs) dat de feitelijke eigen beleidsruimte van de
scholen omtrent het Fries erg beperkt is, ook al is die ruimte er juridisch
wel. In de praktijk doen de meeste scholen daarom wat het Fries betreft
slechts wat werkelijk moet – en vele scholen zelfs dát niet. Dit viel niet
alleen ons op maar ook het ‘Committee of Experts’ van de Raad van
Europa, blijkens de rapportage over Nederland inzake de naleving van
het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen en het ‘onthe-spot’-bezoek in maart 2016. In de eindrapportage doet de Raad van
Europa aan Nederland als verdragspartner dan ook de aanbeveling dat
het de onderwijswetgeving zo moet inrichten dat het onderwijs in het
Fries kwantitatief en kwalitatief voldoet aan de minimumstandaarden
van goed onderwijs in de erkende minderheidstalen.2

3. Wat valt ons op?
In de situatie van het Fries in het brede onderwijsveld vallen ons enkele
zaken op:
1. Er werken veel mensen met passie (‘het is een prachtig vak’) aan Fries
in het onderwijs, over de hele linie. Vaak zijn het wel eenpitters, die
elkaar meer zouden kunnen steunen en die ook meer ondersteuning
kunnen gebruiken van hun werkgevers.
2.

Als het over Fries in het onderwijs gaat, zijn er vele rollen met
verschillende verantwoordelijkheden: de provincie, de Inspectie, de
onderwijsbestuurders, schooldirecteuren, leerkrachten, opleidingen,
ouders, enzovoorts. Onze indruk is dat ieder zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid beter kan oppakken dan momenteel gebeurt,

2

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp#Netherlands

5.

Tegelijk is er in het onderwijs – van voorschoolse voorzieningen tot
PABO/lerarenopleiding – een beweging gaande waarbij het Fries wel
onderdeel is van een twee- en meertalige leersituatie.

6.

Vooral in de voorschoolse situatie ziet het er gunstig uit: het aantal
tweetalige peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders
groeit gestaag. Organisaties in de voorschoolse periode werken goed
samen waar het voorlichting betreft. Er is goed en modern materiaal
beschikbaar. En met het ‘heit-en-mem’-panel is er een begin gemaakt
om jonge ouders bewust te maken van meertaligheid en om hun
betrokkenheid bij dit onderwerp te vergroten.

7.

Er is gloednieuw (digitaal) materiaal beschikbaar voor Fries en
meertalig onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs.

8.

Er zijn toetsen beschikbaar om het niveau van het Fries bij kinderen te
toetsen.

9.

Hoewel er sprake is van 200 tweetalige peuterspeelzalen,
112 tweetalige gastouders, 72 drietalige scholen en zes scholen voor
voortgezet onderwijs die zich als meertalig profileren, bestaat op te
veel plekken geen doorgaande leerlijn van voorschools naar basis- en
voortgezet onderwijs.

Conclusie
Onze observaties laten zich verdelen in twee hoofdlijnen. Enerzijds
gebeuren er mooie dingen wat het Fries in het onderwijs betreft. Er zit
beweging in alle fases van het onderwijs, mensen nemen initiatieven en er
wordt gebruikgemaakt van de nieuwste middelen. Anderzijds is dat wat er
gebeurt vaak versnipperd, sluit het niet op elkaar aan of is het afhankelijk
van individueel enthousiasme. Dat vinden we jammer. Bovendien stelden
we dat beeld ook al vast in onze studie over het gehele Friese veld (zie
Verandering en verbetering). Verder merken we dat er geen sprake is van
brede steun uit het onderwijsveld zelf. Zo zijn de randvoorwaarden niet
goed geregeld. Het belang van Fries als vak- en voertaal in het onderwijs
wordt niet voldoende gevoeld. Met als resultaat dat het Fries een
ondergeschoven kindje lijkt te zijn.

10. Er is sprake van systeemscheiding tussen de talen: de TTO-scholen
(met Engels als voertaal) leggen geen verbinding met het concept van
meertalig onderwijs (met Fries en Engels als vak- én voertaal).

Een van de belangrijkste adviezen die uit de DINGgesprekken naar voren
kwam, was: plaats het Fries in het onderwijs in een meertalige context.
Dat advies past bij de opmerkingen die we zelf eerder al maakten, in
Verandering en verbetering. Het heeft ons nader aan het denken gezet
over de toekomst van het Fries in het onderwijs en de lijn voor dit advies.
We pleiten in dit advies voor een ander perspectief op het Fries: dat van
de meertaligheid. Vanuit dat perspectief is de meerwaarde van Fries voor
het onderwijs veel beter duidelijk te maken. Die meertaligheid vullen
we hierna nader in, vanuit thema’s: eigenaarschap, inclusie en kwaliteit/
continuïteit. We zetten meertaligheid in om eigenaarschap (ieder heeft
zijn eigen rol en verantwoordelijkheid) van Fries in het onderwijs te
versterken, om het Fries in de meertalige context een gelijkwaardige
positie te verschaffen en om de kwaliteit te vergroten.

11. Te veel leerkrachten in zowel basis- als voortgezet onderwijs hebben
geen bevoegdheid om Fries te geven.

4. Meertaligheid als kwaliteit en doel

12. Studenten kiezen niet voor de (bevoegdheid in) Friese taal omdat het
door de scholen – hun toekomstige werkgevers – niet wordt gevraagd.
13. De ‘Friese week’ die sommige scholen organiseren, is een vorm van
‘good practice’, maar is niet voldoende om aan de verplichting in de
WVO te voldoen en kan dan ook geen vervanging zijn van Fries als vak;
deze scholen voldoen dus niet aan de minimumstandaarden die met de
wettelijke verplichting gepaard gaan.

“Van wie is het meertalig voortgezet onderwijs?” Dit vraagt de
onderzoeker zich af tijdens het onderzoek naar het meertalig voortgezet
onderwijs in Fryslân (EP-Nuffic, 2014). Het is een vraag die ons raakte en
die te maken heeft met eigenaarschap. Je zou de vraag in de context van
het Fries ook algemener kunnen stellen: van wie is meertaligheid?

Voordat we die vraag kunnen beantwoorden, moeten we eerst weten wat
meertaligheid precies is. Een definitie van het begrip meertaligheid is dat
twee- of meertalige kinderen / leerlingen / volwassenen in het dagelijks
leven meer dan één taal goed, begrijpelijk en vloeiend gebruiken in toepasselijke taalsituaties. Het gaat dus niet per se om het beheersen van twee of
meer talen op hetzelfde hoge moedertaalniveau (Jacomine Nortier 2009: 16).
Hiervan afgeleid heeft het begrip ‘meertalig onderwijs’ betrekking op het
onderwijs in de doeltaal zelf én de bewuste inzet ervan als voertaal bij
andere vakken/leergebieden. Sterke vormen van meertalig onderwijs zijn
gebaseerd op duidelijk omschreven doelen, doordachte didactiek in een
doorgaande leerlijn en daarbij passende evaluatie- en toetsvormen.
Ons antwoord op de vraag ‘van wie is meertaligheid?’ luidt op basis van
bovenstaande definitie: meertaligheid is van ons, en in de context van dit
advies is ‘ons’: alle mensen die opgroeien met het Fries als moedertaal
en daarnaast het Nederlands leren, of vice versa: alle mensen die het
Nederlands als moedertaal hebben en daarnaast het Fries leren.
In ons eerdere, algemene advies hebben we meertaligheid als inspiratiebron
genoemd. In dit advies gaan we een stap verder en beschouwen we
meertaligheid als kwaliteit en doel. Een kwaliteit van ieder individu én een
kwaliteit van ons als gemeenschap. Waarom is meertaligheid een kwaliteit?
Meertaligheid als persoonlijke kwaliteit
Laten we eerst naar meertaligheid als persoonlijke kwaliteit kijken. Wij
hebben het geluk dat we van jongs af aan meertalig Frysk-Nederlands
zijn. Daardoor is het voor ons gemakkelijker om dit uit te bouwen en
bijvoorbeeld meertalig Frysk-Nederlands-English te worden, en zelfs dat
nog verder uit te bouwen, met welke taal dan ook. Onderzoek wijst namelijk
uit dat opgroeien in een meertalige omgeving positief doorwerkt in de
taalontwikkeling van jonge kinderen. Meertalige kinderen ontwikkelen
zich taliger dan eentalige kinderen, zijn behendiger met taal en leren er
sneller andere talen bij. En meertalige ontwikkeling stimuleert ook de
cognitieve ontwikkeling van kinderen, met andere woorden: meertaligheid
is een waardevol element bij het leerproces. Het stimuleert flexibiliteit
in communicatie en denken. Tientallen jaren van onderzoek overal
op de wereld bevestigen het belang van meertalig onderwijs voor de
ontwikkelingskansen van kinderen en leerlingen3 die thuis (ook nog) een
3 Literatuur: bijvoorbeeld C. Baker; J. Cenoz; J. Cummins; O. Garcia; E. Bialystok en diss. J. Ytsma (1995)
en S. de Jong & A.M.J. Riemersma (1994).

andere taal spreken. Recent onderzoek van Kathelijne Jordens (2016) wijst
onder meer uit dat bij kinderen die in groepswerk op school naast de
voertaal Nederlands ook hun moedertaal Turks gebruiken, de communicatie
vlotter verloopt dan wanneer ze uitsluitend het Nederlands gebruiken.
Voor ons biedt bovenstaande afdoende meerwaarde om meertaligheid als
uitzonderlijke kwaliteit van het individu te beschouwen. Een kwaliteit om te
gebruiken en te ontwikkelen.
Meertaligheid als collectieve kwaliteit
Het Fries en het Nederlands bestaan in Fryslân al eeuwenlang naast elkaar.
Dat zorgt ervoor dat meertaligheid een belangrijke waarde is in onze
cultuur, onze gemeenschap en onze collectieve ontwikkeling. Tegelijkertijd
echter heeft het verschil in functie tussen het Nederlands (voor school
en officieel, schriftelijk taalverkeer) en het Fries (voor thuis en informeel,
mondeling taalverkeer) er ook voor gezorgd dat we ons amper bewust zijn
van deze natuurlijke rijkdom. Omdat het Nederlands eeuwenlang de norm
was, kleeft aan het Fries een zeker gevoel van minderwaardigheid.
Maar tegelijk geven de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden die
gepaard gaan met meertaligheid en die we dan ook inzetten in onze
omgeving, ons als gemeenschap wel extra waarde. En als we deze
vaardigheden op de juiste wijze inzetten, kunnen we onszelf als sterke,
meertalige gemeenschap onderscheiden. Dat is ongetwijfeld interessant
voor, bijvoorbeeld, bedrijven die zich hier willen vestigen. Het zou dan
ook een goed idee zijn om in dit kader na te denken over regio’s die het
etiket ‘krimp’ en daarmee minder waarde hebben gekregen. Een goed
voorbeeld van de mogelijkheden bieden naar onze mening de plannen
voor een campus voor voortgezet en vakonderwijs in Dokkum.
Meertaligheid als doel
Het is de taak van de school om de persoonlijke kwaliteiten van haar
leerlingen verder tot ontwikkeling te brengen. De meertalige leerling
ontwikkelt zich niet alleen spelenderwijs, maar leert de schoolse
vaardigheden van lezen en schrijven systematisch, onder leiding van
vakbekwame leerkrachten (met een passende bevoegdheid). Vanuit de
basisvaardigheden (BICS = ‘Basic Interpersonal Communication Skills’)
verwerft de leerling stap voor stap de hogere vaardigheden (CALP
= ‘Cognitive Academic Linguistic Proficiency’). Goed onderwijs in de
hogere taalvaardigheden dat gericht is op het bereiken van een gelijk
taalbeheersingsniveau in de drie doeltalen Fries, Nederlands en Engels,
leidt tot ‘vermeerderende’ meertaligheid (additive bilingualism) en

uiteindelijk tot volledige meertaligheid (full bilingualism). Dit geldt voor
de Friestalige én de niet-Friestalige leerlingen. Meertaligheid is zo’n sterk
persoonlijk en collectief concept dat we het hier als expliciet doel van het
onderwijs benoemen.
Gelijkwaardigheid
Het mooie van dit perspectief van meertaligheid als kwaliteit en doel is dat
het het Fries op gelijke hoogte stelt als het Nederlands en welke andere
taal dan ook. Immers, goede beheersing van béide talen is de basis voor
de meerwaarde van meertalige ontwikkeling. Meertaligheid betekent dus
in onze ogen idealiter ook gelijkwaardigheid van talen. Bovendien denken
we dat, als we vanuit het perspectief van meertaligheid naar het Fries
kijken, we de positie van het Fries ook versterken. Als Friestaligen zijn we
immers automatisch meertalig, wat ons in staat stelt om de kwaliteiten die
annex zijn met meertaligheid verder te kunnen ontwikkelen.
Aansluiting bij ontwikkelingen
Dit advies sluit aan bij landelijke en internationale ontwikkelingen. De
Vereniging van Leraren Levende Talen heeft een petitie aangeboden
als reactie op het stuk Ons onderwijs 2032 van Paul Schnabel.4 Deze
stelt voor om in het onderwijs nog maar één vreemde taal verplicht te
stellen, en wel het Engels. Met hun petitie laten de leraren weten dat ze
ten zeerste tegen zijn op ‘English only’.
Ons uitgangspunt ‘meertaligheid als kwaliteit en doel’ sluit naadloos
aan bij het advies Internationaliseren met ambitie van de Onderwijsraad
(2013). De kern van dat advies is dat onze wereld telkens meer
internationaal georiënteerd is, of het nu economie, handel, politiek,
milieu of cultuur betreft. Daarom doet de Onderwijsraad aanbevelingen
om leerlingen internationaal competent te maken. Het zal niemand
verbazen dat hierbij meertaligheid een belangrijk aspect is. En daarmee
raken we ook aan de aandacht die in toenemende mate bestaat voor
‘21st century skills’: vaardigheden als kritisch denken, oplossingsgericht
denken, goed analyseren en redeneren. Vaardigheden die belangrijk
zijn om in een ingewikkelde en groter wordende wereld mee te
kunnen doen. Vaardigheden die bij kinderen met een meertalige basis
automatisch tot ontwikkeling komen.
Verder past ons advies in de ontwikkeling van het provinciaal beleid
als beschreven in en uitgevoerd volgens de nota’s Boppeslach (2006),
4
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Grinzer oer (2013) en het meest recente stuk, Mei hert, holle en hannen
(2016) alsook de inventarisatie die onder de naam ‘Taalplan Frysk’
momenteel door de NHL wordt uitgevoerd op scholen in Fryslân (zie
hoofdstuk 2: Doorgaande lijn basis-/voortgezet onderwijs). Bovendien
sluit dit advies naadloos aan bij ‘Lân fan Taal’, het grote taalproject van
KH2018, waarin de nadruk op meertaligheid ligt.
Ons advies ligt in een historische lijn (sinds 1937) van gestage uitbouw
van de wettelijke mogelijkheden, al was er altijd meer sprake van
‘toestaan’ dan van actieve bevordering. Door de hedendaagse
subsidieregeling van de provincie neemt het aantal examenkandidaten
na een periode van achteruitgang momenteel weer toe. De scholen
en leerlingen willen dus wel. Tegelijkertijd waren en blijven wet- en
regelgeving echter zo strikt en beperkend dat scholen het lastig vinden
om meer met het Fries te doen dan wat minimaal is voorgeschreven.

5. Het onderwijs vanuit het perspectief
‘meertaligheid als kwaliteit en doel’
Kijken we naar het onderwijs door de bril van ‘meertaligheid als
kwaliteit en doel’, dan zet dit het Fries in het onderwijs en ook het
meertalig onderwijs in een ander licht. De context van een meertalige
maatschappij zou voor scholen een gegeven moeten zijn waar ze niet
omheen kunnen. Dit betekent dat het Fries in het onderwijs geen
ondergeschoven kindje meer mag zijn, maar dat scholen hun uiterste
best dienen te doen om het Fries als een volwaardig vak te geven én
als voertaal volledig te integreren in het onderwijs. Dit betekent ook
dat meertalig onderwijs niet bedoeld is om het imago van het Fries
op te vijzelen, maar om gebruik te maken van de gunstige meertalige
uitgangssituatie van leerlingen, deze verder te ontwikkelen en hun
daarmee de best mogelijke basis voor vervolgstudie en loopbaan te
bieden. Welke school, welke ouder wil dat nu niet?
Dit kan werkelijkheid worden indien ‘meertaligheid als kwaliteit en doel’
door ouders en leerkrachten wordt omarmd en door de gemeenschap
wordt gestimuleerd. Daartoe moet een knop worden omgezet.
Wat is er nodig om te komen tot zo’n gemeenschappelijke bril van
‘meertaligheid als kwaliteit en doel’?

thema: eigenaarschap

thema: inclusie

Bewustzijn van de natuurlijk meertalige uitgangspositie
Gebruikmaken van onze meertalige uitgangspositie kan alleen indien we
ons ervan bewust zijn dat we deze hébben, en indien we weten wat we
ermee kunnen. Dat betekent een gedragsverandering. Van de mindset
‘Fries is van minder waarde’ naar de mindset ‘meertaligheid als kwaliteit
en doel’ is een grote verandering. Deze verandering kan niet ineens
plaatsvinden, maar moet zich gestaag verspreiden. Daarbij is het vooral
de kunst om de verandering op gang te krijgen, via dialoog en concrete
voorbeelden. Leandro Herrero, expert op het gebied van leiderschap
en gedragsverandering, noemt dit ‘viral change’ (2006).5 In onze context
gaat het over het versterken van eigenaarschap, over het oppakken
van de eigen rol. Dat geldt voor ouders (daarbij ondersteund door hun
omgeving), pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten, besturen,
provincie, gemeenten, hogescholen, ondernemers, grote bedrijven.
Totdat ‘meertaligheid als kwaliteit en doel’ als een vanzelfsprekende en
sterke waarde van onze cultuur en ons leven wordt beschouwd.

Een gemeenschappelijke visie van leerlingen, ouders, onderwijs en
overheid
Meertalig onderwijs vergt een gemeenschappelijk gedragen visie van
alle belanghebbenden, en dus een inclusieve manier van werken, van
sámenwerken. Meertaligheid is van ons allemaal, dus werkt meertalig
onderwijs alleen als ook dát van ons allemaal is. Iedereen moet de kans
hebben om erover mee te kunnen denken en praten.

Eigenaarschap van ouders
Ons onderwijssysteem is geïnstitutionaliseerd. Dit heeft tot gevolg dat
het onderwijs verder van ouders af komt te staan en ouders zich er dan
ook minder betrokken bij voelen. Vanuit het meertalige perspectief kan
de betrokkenheid weer worden versterkt. Indien ouders meertalige
ontwikkeling van belang vinden en eisen dat scholen daarop inzetten,
moeten en willen scholen daarmee aan de gang.
Eigenaarschap van leerkrachten
Leerkrachten zijn de professionals die onze kinderen begeleiden bij hun
ontwikkeling. Als zij vanuit ‘meertaligheid als kwaliteit en doel’ durven te
kijken, zelf kwaliteit willen leveren en daarvan de praktijkresultaten willen
delen, dan is alles mogelijk.
Eigenaarschap van bestuurders
Als ouders en leerkrachten bestuurders kunnen overtuigen van het nut en
de kracht van meertalig onderwijs, dan moeten bestuurders (van zowel
scholen als overheden) daar iets mee. Ze kunnen beleid ontwikkelen,
randvoorwaarden aanscherpen en geld beschikbaar stellen.
5 https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ: dit filmpje toont hoe dat in zijn werk gaat. Het gaat
over leiderschap en de moed om mee te gaan in een verandering.

thema: kwaliteit/continuïteit
Kwalitatief goede pedagogisch medewerkers/leerkrachten/docenten
Meertalig onderwijs vraagt om kwaliteit: docenten die de bevoegdheid
hebben om een taal te onderwijzen en vakdocenten die een taal zo goed
spreken dat ze hun vak in deze taal kunnen onderwijzen. Dit zijn minimale
vereisten.
Een doorgaande lijn van voorschools naar basis- naar voortgezet
onderwijs, PABO / lerarenopleiding en weer terug
Alleen indien alle fases van het onderwijs meertalig onderwijs als
uitgangspunt hebben, nemen we onszelf serieus. Dan werkt het
stimulerend en kunnen we de continuïteit van meertalige ontwikkeling
borgen.
Het mooie is dat we niet vanaf het nulpunt hoeven te beginnen. Er ligt
al een basisstructuur van meertalige peuterspeelzalen, kinderopvang,
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Dit betekent
dat er ook mensen zijn die de verandering vanuit hun ervaring met
meertaligheid op gang kunnen brengen. Bovendien worden jonge
ouders zichzelf door deelname aan het ‘heit-en-mem’-panel bewust van
de kwaliteit van meertaligheid. Dat biedt aanknopingspunten voor onze
adviezen.

6. Adviezen
Onze strategie, met het perspectief van meertaligheid en de drie thema’s,
werkt door in onze adviezen. Dit houdt in dat de adviezen grotendeels
zijn gericht op actie door en in Fryslân (eigenaarschap, inclusie). Echter,
als stimulans voor de kwaliteit (bevoegdheid Fries) en continuïteit
(aansluiting tussen eerste klas en examenklas in het voortgezet onderwijs)
in het meertalig onderwijs, pleiten we tegelijk voor een aanscherping van
de wet. Zodoende kunnen de beweging in de praktijk en de wettelijke
stimulans elkaar versterken.
Evenals in ons eerdere, algemene advies Verandering en verbetering
geven we adviezen voor de korte termijn (snelle actie) en de langere
termijn (stip aan de horizon). We zijn ons ervan bewust dat sommige zaken
nu eenmaal meer tijd vergen.
Adviezen voor de korte termijn

thema: eigenaarschap
Advies 1
Ontwikkel gezamenlijk een brede bewustwordingscampagne met
duidelijke en aantrekkelijke informatie over de meertalige uitgangspositie
van Friezen, de meerwaarde van meertaligheid en de kansen die dit biedt.
KH2018 en in het bijzonder het KH2018-project ‘Lân fan Taal’ kunnen
daarbij een belangrijke rol vervullen.
voor: de provincie (regisseur) in samenwerking met scholen, opleidingen/
lectoraten, ondersteunende organisaties, gemeentes, KH2018
Advies 2
Breid het concept van het ‘heit-en-mem’-panel uit naar basisschool en
voortgezet onderwijs als fundament voor meer structurele betrokkenheid.
Betrek bij de uitvoering hiervan studenten van PABO en SPH. Daarbij zou
verbinding met het KH2018-project ‘Lân fan Taal’ erg nuttig kunnen zijn.
voor: SFBO, ouders, scholen, opleidingen, ondersteunende organisaties,
Lân fan Taal
Advies 3
De basisgedachte van het Europees Handvest voor Regionale of
Minderheidstalen van de Raad van Europa is de bescherming en
bevordering van de minderheidstalen met als doel de gebruikers van

deze talen te steunen in hun persoonlijke en culturele ontwikkeling.
In 1992 heeft Nederland dit Handvest als een van de eerste lidstaten
ondertekend; bij de ratificatie in 1996 heeft Nederland uit het keuzemenu
van deel III van het Handvest 48 maatregelen onderschreven om het Fries
te bevorderen in het onderwijs en de andere domeinen. In haar nieuwste
rapport (2016) over de implementatie van deze maatregelen is de Raad
van Europa kritisch over Nederland, vooral inzake het onderwijs. De Raad
van Europa doet de algemene aanbeveling om het onderwijs in het Fries
op alle niveau’s te versterken.
Geef als ondertekenaar van het Handvest ook serieus gehoor aan de
aanbevelingen van de Raad van Europa in de rapportages inzake de
implementatie van het Handvest.
voor: het Rijk, in samenwerking met de provincie
Advies 4
Neem voor leraren in Fryslân de bevoegdheid Fries op in de
bekwaamheidseisen zoals deze in de Wet op de beroepen in
het onderwijs (BIO) worden genoemd, in samenwerking met de
Onderwijscoöperatie, de sectie Fries Vereniging Leraren Levende Talen
en de lerarenopleidingen.
voor: het Rijk, de provincie, de onderwijskoepels/-besturen
Advies 5
In ons algemene advies Verandering en verbetering hebben we gepleit
voor intensievere en betere sturing (fase 1) als randvoorwaarde om met
gemeenschappelijke ambities voor het Fries aan het werk te gaan (fase 2).
In aansluiting hierop gaat Advies 5 ook over regie.
Na de overdracht van de formele bevoegheden van het Rijk aan de
provincie, is de feitelijke taak en de regierol van de provincie beschreven in
de beleidsregel. Maak duidelijke afspraken over deze taken en rol, en zorg
voor genoeg gekwalificeerde capaciteit voor de implementatie.
voor: de provincie
Advies 6
Om het belang te tonen dat ze hechten aan ‘meertaligheid als kwaliteit
en doel’, zouden overheden in Fryslân met elkaar moeten afspreken dat
meertaligheid een functievoorwaarde in vacatures wordt.
voor: de provincie, gemeentes, waterschap

Advies 7
Verbind aan de jaarlijkse Friese Onderwijsprijs voor basis- en voortgezet
onderwijs in 2017 en 2018 het thema ‘meertaligheid’ en draag zodoende
als provincie uit dat dit het thema van nu en van de toekomst is.
voor: de provincie
Advies 8
De resultaten van het ‘Taalplan Frysk’ vormen voor de Onderwijsinspectie
straks een mooie basis om de kwaliteit van het onderwijs in en van het
Fries te onderzoeken. Bovendien kan met de resultaten van ‘Taalplan
Frysk’ de MYF sterker als stimulans worden ingezet. Ons advies is evenwel
om niet te wachten met actie totdat de resultaten van ‘Taalplan Frysk’ er
zijn. Onze kortertermijnadviezen bieden voldoende handvaten om nu al
tot actie over te gaan.
voor: de provincie

thema: inclusie (verbinding/samenwerking)
Advies 9
Organiseer de mogelijkheid voor besturen en koepels om (1) het
onderwerp meertaligheid als kwaliteit en doel te bespreken, (2) om te
bekijken hoe meertalig onderwijs kan worden opgenomen in beleid, en
(3) om te bekijken hoe meertaligheid in alle groepen/klassen integraal kan
worden ingevoerd. Geef hun capaciteit en ga een alliantie aan. Met als
doel: stapsgewijs van een één- naar een drietalige school (met behulp van
middelen uit de MYF) en van drietalige school en tweetalig onderwijs naar
‘Meertalig basis- en voortgezet onderwijs’ met English-Frysk-Nederlands
als doeltalen en voertalen bij andere leergebieden.6
voor: de provincie (regisseur), met besturen en koepels in basis- en
voortgezet onderwijs

(...) Er werd voor gekozen om op havo-niveau het vak geschiedenis in
het Fries aan te bieden, plus een extra vak in het Engels. Geschiedenis
in het Fries was voor de hand liggend, omdat er materiaal moest komen
bij de 41 vensters van de Friese geschiedeniscanon. Lieukje Leistra is
geschiedenisdocente en samen met de schrijver Jan Schotanus stortte
zij zich op het maken van lessen bij de 41 vensters. Tegelijk werd
ervoor gekozen de Afûk te vragen een Friese vertaling te maken van de
geschiedenismethode Memo, de meeste gebruikte methode in het VO.
‘Het was een grote uitdaging om 41 mooie lessen te maken,’ glimlacht
mevrouw Leistra, die met plezier terugkijkt op het schrijfproces. ‘De lessen
over “water” en “boter”, zulke typisch Friese zaken, dat waren de leukste
lessen om te maken. Ik had meer moeite met de politieke onderwerpen.’
Advies 10
Een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorzieningen (0-4 jaar) naar
het basisonderwijs (4-12 jaar) ontstaat door inhoudelijk contact tussen de
peuterleidsters en de leerkrachten van het basisonderwijs. Zulk contact
vindt plaats aan de hand van en wordt aangevuurd door informatie over
de kinderen en de werk- en leermethodes in zowel de voorschoolse
voorziening als de basisschool. Het idee van zo’n doorgaande leerlijn
kan worden versterkt door inhoudelijke kennis en aandacht voor beide
sectoren in de betreffende MBO-opleidingen alsook op de PABO en de
opleiding Pedagogiek. Onderwijsvoorzieningen in dezelfde plaats/stad
kunnen contact met elkaar zoeken om te bekijken hoe ze op het gebied
van meertaligheid willen samenwerken en een doorgaande leerlijn kunnen
bewerkstelligen. Brede gemeenschapsinitiatieven kunnen een beroep
doen op het ‘Iepen Mienskipsfûns’. Maak bovendien gebruik van de
kennis van scholen en organisaties die dit al in andere plaatsen doen.8
voor: scholen en voorschoolse voorzieningen, ondersteunende organisaties

thema: kwaliteit/continuïteit
Een voorbeeld levert CSG Liudger locatie Burgum, die zelf een methode
geschiedenis in het Fries heeft ontwikkeld:7

Advies 11
Breng differentiatie aan in de bevoegdheid Fries, zodat studenten kunnen
instromen op een voor hen geschikt niveau, en geef de waarde/het
niveau van de behaalde bevoegdheid duidelijk aan op het certificaat (naar
voorbeeld van het Cambridge Engels).
voor: PABO/lerarenopleidingen

6

https://youtu.be/DStOVr7CGEA: een filmpje over de drietalige school.

8

7

Vertaling van: http://www.demoanne.nl/de-earste-stappen-fan-it-meartalich-fuortset-underwiis/

voorbeeld van de wijze waarop in Veenwouden de doorgaande lijn vorm krijgt.

https://www.youtube.com/watch?v=BJClLIn02Ko (van webside Centrum Meertaligheid): een mooi

Advies 12
Zorg voor goede randvoorwaarden voor meertalig onderwijs (financiën,
lesmateriaal, toetsing, leerlingvolgsysteem), pas het personeelsbeleid aan
op het taalbeleid (vraag naar de bevoegdheid Fries) en zorg er met de
Inspectie voor dat de middelen bijdragen aan het doel.
voor: scholen, de provincie, Inspectie
Advies 13
Zorg ervoor dat ‘meertaligheid als kwaliteit en doel’ onderdeel wordt van
het beleid van Integraal Kindcentrum (IKC)/Integrale Kind Aanpak (IKA).
Anders gesteld: werk het concept van meertalige voorzieningen van
SFBO uit tot een breed-meertalig IKC/IKA. Daar ligt een goed begin voor
de doorgaande lijn.
voor: voorschoolse voorzieningen, scholen, ondersteunende organisaties,
gemeente (facilitator)

de leerlingen betreft (migrantentalen, lokale dialecten), betrokken. Zo
krijgen de lerarenopleidingen een vanzelfsprekende en sterkere rol bij de
verdere ontwikkeling van het model van de Drietalige basisschool en het
Meertalig voortgezet onderwijs. Daarbij ligt de inhoudelijke nadruk op de
eigen taalvaardigheid in de doeltalen, op de didactiek van meertaligheid
– inclusief transfer en translanguaging als nieuwe concepten van het
taalonderwijs – en op de attitude van de leerlingen en de schoolomgeving.
voor: PABO, lerarenopleidingen, scholen

thema: inclusie (verbinding/samenwerking)

Adviezen voor de langere termijn

Advies 16
Meertaligheid is wegens onze multiculturele maatschappij een landelijk
vraagstuk. Maak van Fryslân (als een meertalige regio van nature) in
samenwerking met nationale organisaties van meertalig onderwijs een
expertisecentrum van meertaligheid voor het land.
voor: het Rijk, de provincie, Campus Fryslân

thema: eigenaarschap

thema: kwaliteit/continuïteit

Advies 14
Gebruik meertaligheid om te innoveren en zet in een regio in Fryslân
(bijvoorbeeld de krimpregio Noordoost-Fryslân) met alle partners
een experiment ‘meertaligheid als kwaliteit en doel’ op, met steun
van het ‘Iepen Mienskipsfûns’. Het plan voor een campus voortgezet
en vakonderwijs in Dokkum, een kindercampus in Damwoude en
fusieplannen voor de scholen in Oostermeer, Eestrum, Noordbergum en
Tietjerk bieden daarvoor uitstekende aanknopingspunten.
voor: de provincie, scholen, onderwijsbesturen/-koepels, ouders,
bedrijven

Advies 17
Geef vervolg aan het ‘Grip op kwaliteit’-project om meer instrumenten,
leermiddelen en toetsen voor het Fries te kunnen ontwikkelen, ook in
verbinding met Engels en Nederlands.
voor: de provincie, lectoraten, ondersteunende organisaties

Advies 15
Maak de PABO en lerarenopleidingen ook in de uitvoering meertalig,
zodat theorie en praktijk op elkaar aansluiten en toekomstige leerkrachten
zijn voorbereid op het werken in een meertalige school. Hiervoor biedt
de ophanden zijnde fusie van NHL en Stenden uitstekende handvaten.
Het gaat dan om de integratie van de drie doeltalen Fries, Nederlands
en Engels, maar ook om de integratie van het taalonderwijs met het
onderwijs in de andere vakken en leergebieden. Daarbij wordt ook de
meertaligheid van de provincie Fryslân wat andere echt thuistalen van

Advies 18
Laat de Inspectie en de provincie samenwerken op basis van de
overdracht van de bevoegdheden van het Rijk naar de provincie, met als
resultaat dat de Inspectie bij haar werk in Fryslân systematisch aandacht
ontwikkelt voor het Fries als vak- en voertaal.
voor: het Rijk (Ministerie van OCW, Onderwijsinspectie), de provincie
Advies 19
Zet het proces in werking om bij de aanpassingen van de WPO de
bevoegdheid Fries een sterkere wettelijke basis te geven, zodat scholen
voor basis- en voortgezet onderwijs worden verplicht om mensen met
een bevoegdheid Fries te benoemen (naar analogie van de bevoegdheid
gymnastiek).
voor: het Rijk, de provincie, onderwijsbesturen/-koepels

Advies 20
Als logisch vervolg op de zojuist genoemde wettelijke aanpassingen
en als versnelling van het proces van de versterking van eigenaarschap,
inclusie en kwaliteit/continuïteit, adviseren wij om de wettelijke basis
voor het Fries in het voortgezet onderwijs te versterken en het proces in
werking te zetten om bij de aanpassing van de WVO op te nemen dat:
1. op de scholen voor voortgezet onderwijs in Fryslân wekelijks
minstens twee uren onderwijs in de Friese taal wordt gegeven in alle
voorexamenklassen
2. de scholen voor voortgezet onderwijs in Fryslân het Fries als keuzeexamenvak aanbieden.
voor: het Rijk, de provincie, onderwijsbesturen/-koepels

7. Tot besluit
Fries in het onderwijs is een belangrijk onderwerp. Dat wisten we al, maar
door alle bezoeken, gesprekken en het werk aan dit advies zijn we er nog
dieper van doordrongen geraakt. We zijn er ook van overtuigd dat door
Fries in het onderwijs in het perspectief te plaatsen van ‘meertaligheid
als kwaliteit en doel’, er volop kansen voor het Fries liggen. De tijd is er
rijp voor: grijp die kansen! En dat is een dringende oproep aan iedereen
die dat op welke manier dan ook kan doen. We bieden dit advies daarom
breed aan. En we zullen bijdragen aan bewustwording en actie door
volgend jaar een DINGgesprek te organiseren over het Fries in dat
meertalige perspectief.
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