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De ontwikkeling van het drietalig onderwijsmodel is een 

uitvloeisel van de taalsituatie in Friesland. Friesland is sinds 

1970 een door de rijksoverheid erkende tweetalige provincie, 

waar het Fries erkend is als tweede rijkstaal. Hierdoor kunnen 

burgers in Friesland gebruik maken van het Fries in hun 

contact met onder andere de verschillende overheden, de 

rechtspraak en het onderwijs. In 1997 is de officiële naam 

van de provincie door de Friese Provinciale Staten veranderd 

van Friesland in Fryslân. Ondanks de aandacht voor de Friese 

taal is er door de jaren heen sprake van een afname in het 

Friese taalgebruik. Uit de meest recente taalpeiling van de 

Provinsje Fryslân (2011) blijkt dat in ongeveer de helft van de 

gezinnen de Friese taal wordt gesproken. De eerste taal van 

de kinderen uit deze gezinnen is dus het Fries en zij komen 

doorgaans later in aanraking met het Nederlands via contacten 

met Nederlandstalige kinderen en of Nederlandse media als 

televisie en computer. In een plattelandsomgeving en met 

name in Noord- en Oost-Friesland komt het regelmatig voor 

dat kinderen in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) of 

op de basisschool voor het eerst formeel met het Nederlands in 

aanraking komen. 

De aandacht voor het Fries en de officiële erkenning hebben 

ertoe geleid dat het Fries in 1980 verplicht is gesteld als 

zelfstandig vak in het basisonderwijs in Friesland. In 1993 

zijn er voor het vak Fries kerndoelen vastgesteld die volledig 

overeenkwamen met de kerndoelen voor het Nederlands. 

In 2005 zijn de kerndoelen herzien en, voor alle leerlingen, 

gericht op een volledige beheersing van de Friese taal, dat 

wil zeggen: verstaan, spreken, lezen en schrijven. Uit de 

praktijk bleek echter eerder al dat die doelen niet worden 

gehaald en dat de meeste basisscholen maar ongeveer één 

uur per week aan het vak Fries besteden. Naast het Fries is 

sinds 1986 vanaf groep 7 – wat overeenkomt met het vijfde 

leerjaar in Vlaanderen – ook het Engels een verplicht vak in 

het basisonderwijs. Voor het Engels zijn in 1993 eveneens 

kerndoelen vastgesteld. In tegenstelling tot het Fries en 

het Nederlands zijn die kerndoelen beperkt tot eenvoudige 

communicatie voor wat betreft het verstaan, spreken en lezen. 

Als je de kerndoelen van Fries en Engels in de tweede helft van 

de jaren negentig van de vorige eeuw niet haalde, was dat de 

aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuw taalmodel. In 

samenwerking met de toenmalige schoolbegeleidingsdienst  

GCO Fryslân (tegenwoordig Cedin) is door de Fryske Akademy 

(Van Ruiven & Ytsma, 2008) de ontwikkeling van een onder-

wijsmodel gestart waarbinnen meer gericht en doelmatig aan 

de Friese taalvaardigheid van leerlingen wordt gewerkt. Het 

model voor de Trijetalige Skoalle (drietalige school), dat hieruit 

voortgekomen is, is gebaseerd op de theoretische principes van 

Cummins (1987). In 1987 formuleerde Cummins een drietal 

principes voor succesvol meertalig onderwijs. 

Het eerste principe is dat van additieve meertaligheid, wat 

betekent dat het aanleren van een tweede taal niet ten koste 

gaat van de eerste taal. Volgens Cummins is het niveau van de 

taalvaardigheid in de tweede taal zelfs gedeeltelijk afhankelijk 

van het niveau van de eerste taal. Stimulatie van de eerste 

taal, oftewel het Fries bij van huis uit Friestalige leerlingen, 

is daarmee van belang voor het aanleren van de tweede taal, 

het Nederlands. Voor het drietalige model betekent het dat 

het Fries substantieel aandacht moet krijgen, niet alleen als 

vak, maar ook door het regelmatig en bewust als voertaal te 

gebruiken bij andere vakken. 

Het tweede principe van Cummins betreft de wederzijdse 

afhankelijkheid van talen. Dat betekent dat de taalvaardigheid in 

de ene taal vertaald kan worden naar de taalvaardigheid in een 

andere taal. Die transfer in taalvaardigheid kan gemakkelijk 

plaatsvinden als het onderwijs van het Nederlands, het Fries 

en het Engels op elkaar lijken. Hierbij wordt verondersteld dat 

transfer (gemakkelijker) plaatsvindt voor de onderliggende 

taalvaardigheden, zoals begrijpend lezen. In het drietalige 

model worden dergelijke vaardigheden één keer geleerd en 

vervolgens in verschillende talen geoefend.

Het derde principe betreft het interactief onderwijs, waarmee 

bedoeld wordt dat het leren van taal plaatsvindt op basis 

van succesvolle communicatie. Binnen het drietalige model 

worden het Fries en het Engels daarom niet alleen als vak, 

maar net als het Nederlands ook als voertaal bij andere vakken 

gebruikt. De talen worden bewust gescheiden gebruikt om 

interferentie zo veel mogelijk te voorkomen. Binnen het model 

is aanvankelijk een duidelijke voertaalverdeling afgesproken. 

In groep 1 tot en met 6 is de verdeling 50 procent Fries en 50 

procent Nederlands. In groep 7 en 8 is de voertaalverdeling 40 

procent Fries, 40 procent Nederlands en 20 procent Engels. 

Die voertaalverdeling vormt het basismodel dat in het project 

Trijetalige skoalle is onderzocht. 

De werking van het drietalige model is onderzocht in de 

periode 1997 tot en met 2006. Vanaf 1997 is vanaf groep 

1 het drietalige model gefaseerd geïmplementeerd op vijf 

zogenaamde projectscholen. Het onderzoek naar het model 
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is gericht op de taalprestaties Nederlands, Fries en Engels van 

de leerlingen. De onderzoeksvraag naar de opbrengst van het 

drietalige model is opgesplitst in twee deelvragen:  

(i) In hoeverre komt het niveau van de Friese, Nederlandse 

en Engelse taalvaardigheid van de leerlingen op de drietalige 

scholen overeen met dat van de leerlingen op controlescholen? 

(ii) Hoe verhoudt de Friese, Nederlandse en Engelse 

taalvaardigheid van de leerlingen op de drietalige scholen zich 

tot relevante referentiegroepen?

Voor de beantwoording van de eerste deelvraag zijn de 

taalprestaties van de leerlingen van de drietalige scholen 

voortdurend vergeleken met de taalprestaties van de leerlingen 

van tien controlescholen. De controlescholen komen qua 

schoolgrootte en geografische ligging overeen met de 

projectscholen. De scholen verschillen alléén op het punt 

van de gebruikte voertalen. Op de drietalige scholen zijn het 

Nederlands en het Fries gelijkwaardig, terwijl het Fries op de 

controlescholen een veel minder prominente plek inneemt. 

Dat geldt ook voor de positie van het Engels in de bovenbouw, 

dat op de controlescholen een veel minder prominente plek 

inneemt dan op de drietalige scholen. Op de controlescholen 

wordt het Engels één uur in de week als vak gegeven, heeft 

het Engels geen functie bij andere vakken en wordt het Engels 

niet gebruikt als voertaal. Voor een zuivere vergelijking 

van de taalprestaties van de leerlingen van de drietalige- 

en controlescholen is in de analyse van de taalprestaties 

rekening gehouden met aspecten die een zuivere vergelijking 

verhinderen, zoals de taalachtergrond van de leerlingen, 

de sociaal-economische achtergrond en de non-verbale 

intelligentie. 

Beantwoording van de tweede deelvraag geschiedt door de 

taalprestaties van de leerlingen op de drietalige scholen te 

vergelijken met beschikbare provinciale en landelijke gegevens 

over de taalprestaties van leerlingen. Op basis van de analyse 

van de taalprestaties van de leerlingen van de drietalige 

scholen en de vergelijking met de prestaties van de leerlingen 

van de controlescholen en relevante referentiegroepen kunnen 

de onderzoeksvragen worden beantwoord. 

Ten aanzien van de Friese taalvaardigheid blijkt dat de 

leerlingen op de drietalige scholen een voorsprong hebben op 

het gebied van het technisch lezen Fries en de Friese spelling. 

Dat geldt niet alleen voor de van huis uit Friestalige leerlingen, 

maar ook voor de van huis uit Nederlandstalige leerlingen 

op de drietalige scholen. De voorsprong geldt ook in de 

vergelijking met provinciale gegevens. 

Een tweede belangrijke conclusie is dat de leerlingen op 

de drietalige scholen, voor wat betreft de Nederlandse 

taalvaardigheid, op hetzelfde niveau presteren als de leerlingen 

op de controlescholen. Met andere woorden, de voorsprong 

die de leerlingen op de drietalige scholen ontwikkelen ten 

aanzien van de Friese taalvaardigheid, gaat niet ten koste van 

de Nederlandse taalvaardigheid. Daarbij is gebleken dat de 

leerlingen op de drietalige scholen op het gebied van technisch 

lezen Nederlands en begrijpend lezen Nederlands nagenoeg 

op het landelijk gemiddelde presteren. Op het gebied van 

de Nederlandse spelling blijken de leerlingen van zowel de 

drietalige scholen als de controlescholen een achterstand te 

hebben op het landelijke gemiddelde.

De derde conclusie is dat de Engelse taalvaardigheid op de 

drietalige scholen niet sterk van die van de controlescholen 

verschilt. Hoewel de leerlingen op de drietalige scholen 

beter presteren, is het verschil niet significant. Ook valt op 

dat op drietalige scholen de leraren de indruk hebben dat de 

leerlingen sneller een kort gesprek in het Engels kunnen en 

durven voeren.

De positieve resultaten van het onderzoek naar het drietalige 

model hebben ertoe geleid dat de provincie Friesland 

middelen beschikbaar heeft gesteld voor de implementatie en 

certificering van het drietalige model op meerdere scholen in 

Friesland. De implementatie en certificering wordt begeleid 

door het Taalsintrum Frysk (www.taalsintrum.nl), een 

onderdeel van Cedin. Sinds de start zijn er 25 basisscholen 

officieel gecertificeerd als Trijtalige Skoalle en zijn 29 scholen 

gestart met het implementatie- en certificeringstraject. 

Literatuur
 Cummins, J. (1987). Theory and practice in bilingual educa-

tion. In: Multicultural education (pp. 303-329). Paris: OECD.

 Provincie Fryslân (2011). De Fryske taalatlas 2011: Friese taal 

in beeld.

 Ruijven, B. van & Ytsma, J. (2008). Trijetalige Skoalle yn 

Fryslân: Onderzoek naar de opbrengsten van het drietalig onder-

wijsmodel in Fryslân. Leeuwarden: Fryske Akademy.

Voor elke onderwijsactiviteit wordt zorgvuldig vastgelegd welke taal gebruikt wordt.

Edwin Klinkenberg is projectcoördinator Boppeslachonderzoek bij 

de Fryske Akademy. Contact: eklinkenberg@fryske-akademy.nl.

Cor van der Meer is is projectcoördinator bij de Fryske Akademy.  

Hij is gespecialiseerd in data-archivering en digitalisering.  

Contact: cvdmeer@fryske-akademy.nl.


