
Goed Fries op school: een kinderrecht

Als het over het leren van de eigen taal gaat, staan er mensenrechten op het spel. Dat heeft 
verplichtingen tot gevolg – maar ook mogelijkheden. Op 22 december is de binnenstad van 
Leeuwarden het toneel van een grote publieksactie voor beter Fries onderwijs.

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Onderwijs in de moedertaal is ook voor taalminderheden een 
mensenrecht. Belangrijke documenten lopen uiteen van de Universele Verklaring van 
Taalrechten van de Verenigde Naties tot het Europees Handvest voor Regionale of 
Minderheidstalen. Deel III, artikel 8, punt 1 van dat laatste verdrag, meestal kort ‘het 
handvest’ genoemd, verplicht de Nederlandse staat en daardoor ook de lagere overheden, 
waaronder op de eerste plaats de Provincie Fryslân, tot het doen lesgeven in ‘the relevant 
regional or minority languages as an integral part of the curriculum’, op zowel basisscholen 
als middelbare scholen.

In ronde taal betekent dat onder meer dat Fries onderwijs in de gehele provincie moet worden 
aangeboden, als een volwaardig vak, met helder geformuleerde, dus te meten, minimumeisen 
aan onderwijs en eindtermen, op álle scholen. En zo is het ook vastgelegd in de Wet op het 
primair onderwijs, artikelen 4 en 6.

Maar de praktijk ziet er heel anders uit. Wat meteen opvalt is dat de kerndoelen voor het Fries,
dus wat een leerling aan het einde van zijn schooltijd van de taal moet kennen en kunnen, niet 
door de Provincie uitgewerkt zijn naar concrete leerdoelen, zoals dat wel gedaan is voor het 
Nederlands en voor rekenen. Wel is er een zogenoemd ‘referentiekader Fries’ om de 
taalbeheersing van leerlingen te kunnen meten. Echter, daarbij wordt niet uitgegaan van de 
Nederlandse referentienivo’s voor taal, maar van het Europees Referentiekader voor moderne 
vreemde talen.

Het onderwijzen van het Fries als ‘vreemde taal’ maakt het mogelijk om leerlingen te 
onderscheiden naar ‘kwaliteit’, namelijk die met voorkennis van de betreffende taal (de van 
huis uit Friestaligen) en die zonder (de van huis uit Nederlandstaligen). Dat biedt de 
mogelijkheid van verschillende, flexibele of lagere eindtermen voor elk kind apart. Eén 
vereist nivo is er niet, bij alle andere vakken wel. Het vak Fries discrimineert in de normering 
de leerling op arbitraire gronden. Kinderen met een achterstand worden wel ‘meegenomen’, 
zoals dat heet, maar krijgen geen extra aandacht, want hoeven immers toch bijna niets te 
weten en te kunnen. Het vak doet er niet toe en de leerlingen worden niet serieus genomen. 
Dat allemaal is zonder twijfel in strijd met de geest van de wet en het handvest.

Het recht van de Friessprekenden op onderwijs in de eigen taal betekent niets als het niet 
inhoudt het recht op goed onderwijs. Maar blijkbaar ligt het vaststellen van centrale, 
betekenisvolle kerndoelen voor Fries onderwijs in Provinciale Staten nog altijd gevoelig. Daar
wordt al jarenlang om de hete brij heen gedraaid. De Nederlandse taal is de enige norm. Het 
komt erop neer dat de Provincie de gelijkwaardigheid van het Fries aan het Nederlands, en de 
gelijkwaardigheid van de rechten van kinderen met de Friese en de Nederlandse moedertaal, 
niet erkent. 

Politiek uitzicht

Juist dat mogen we niet toestaan. Zonder centrale, betekenisvolle kerndoelen van de Provincie
komt er geen betekenisvolle onderwijsinspectie, kan er geen kwaliteitsbeeld ontstaan en is er 



geen politiek uitzicht op maatregelen: stappen gericht op realiseren van verplicht, 
provinciebreed, goed onderwijs in de Friese taal. We mogen dus niet volstaan met uit te 
dragen wat al bereikt is, en hameren op wat bereikt wordt. Het is net zo belangrijk om de 
mensen bewust te maken van wat kinderen en ouders in Fryslân nog altijd wordt ontzegd: het 
recht op goed onderwijs in de moedertaal.

Dat de ouders van de leerlingen daar zelf niet om zouden vragen is nooit onderzocht – maar 
het zou geen wonder zijn. Nederlands onderwijs is al zo lang de status quo dat men maar 
aanneemt dat daar een goede reden voor is. Dat de burger er niet om zou vragen is bovendien 
geen reden om maar geen ambitieus taalbeleid te voeren. Generaties, eeuwen Hollandse en 
Nederlandse taalpolitiek heeft veel Friezen van zelfs al het idee beroofd dat ze taalrechten 
zouden hebben. En dat die belangrijk voor ze zijn, omdat ze de vrije ontwikkeling van het 
individu bevorderen. Het is goed om te weten dat er al in de jaren twintig van de vorige eeuw 
pedagogische onderzoeken waren waaruit bleek dat kinderen het best en het vlugst leren in de 
taal die ze spreken.

Waarom het dan maar zo laten dat Friestalige kinderen met een achterstand aan het leven 
beginnen? Een achterstand die, zo laat onderzoek zien, wel in te halen valt als je kijkt naar 
technische taalbeheersing, maar vaak niet meer goed te maken is wanneer het gaat om de 
taalbeleving als identiteitsaspekt.

Voor een Nederlandstalig kind in Fryslân is er geen probleem: dat leert gewoon goed 
Nederlands. Dat leert over en in zijn eigen taal, dat wordt bevestigd in zijn taal: het spreekt 
‘goed’. Voor een Friestalig kind in Fryslân ligt dat heel anders. Dat moet opeens niet alleen 
Nederlands leren, maar ook ín het Nederlands leren. Het moet in die taal kunnen zeggen dat 
het ‘meertalig’ is, maar over zijn moedertaal steekt het maar iets meer dan niets op. Dat is het 
tweede punt dat strijdig is met internationale verdragen. Fries wordt op z’n best een uurtje per 
week gegeven, terwijl uit een studie van taalonderwijsinstituut Mercator in 2009 al is 
gebleken dat er vier tot zes uren per week nodig zijn om te voldoen aan de eisen van het 
handvest.

Niet genoeg

Kinderen internaliseren de sociale minderwaardigheid van hun taal als onderdeel van hun 
identiteit. Het tolereren van een ondergeschoven positie voor het Fries in het onderwijs, 
zonder dat leerlingen of ouders daar invloed op hebben, is daarom een vorm van discriminatie
die permanente ongelijkheid kan opleveren. Friese taalstrijd is nog altijd emancipatiestrijd. 
Het drietalig onderwijs is mogelijk een antwoord – echter, omdat er veel te weinig van dat 
soort scholen zijn (zo’n vijftig, bijna allemaal basisscholen), zodat lang niet ieder kind in 
Fryslân er gebruik van kan maken, en omdat het Fries ook daarin nog maar een uiterst krap 
bemeten plek inneemt, is het een onderwijsvorm die het probleem niet fundamenteel oplost.

Omdat door de overheid geschapen onderlinge verschillen in uitgangssituaties in het leven als 
onwenselijk, oneerlik en onethisch worden beschouwd, zijn er internationale 
beleidsrichtlijnen vastgesteld. Die wijzen regeringen en provinciale overheden erop dat hier 
een recht op het spel staat en dat zij verplichtingen hebben. Wij van de burgeractiegroep Sis 
Tsiis – Foar Frysk Underwiis doen hetzelfde, op een iets bescheidener schaal. Onze 
boodschap aan de politiek in Fryslân is simpel: wat er al gedaan wordt, is belangrijk, maar 
niet genoeg. De situatie zoals die tegenwoordig is, staat op gespannen voet met de 



mensenrechten, terwijl internationale kaders en verdragen handvaten bieden om de rechten 
van ieder kind wél te respecteren – daar moet het naar toe.

Onze boodschap aan de bevolking is: hier is een kans op verandering. Op verbetering. Wij 
willen iedereen uitnodigen om op 22 december naar het Zaailand in Leeuwarden te komen, ’s 
avonds om 19.00 uur. Dan gaan we in optocht door de stad, met fakkels, ratels en desnoods 
met afvalemmerdeksels of een heel korps, in de allereerste positieve publieksactie voor meer 
en beter Fries onderwijs, onder het motto: Fries op school – een kinderrecht!
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