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Harksitting Sis Tsiis tsjin Deputearre Steaten fan Fryslân:
Beswierskrift tsjin ûntheffingen foar ûnderwiis yn it Frysk

LJOUWERT – Untheffingen foar Frysk op skoalle binne stridich mei de minskerjochten. Dat is it
argumint dêr’t boargeraksjegroep Sis Tsiis op tongersdei 5 oktober syn beswier tsjin it 
provinsjale ûntheffingsbelied mei ferdigenje sil. Dat bart yn in harksitting op it provinsjehûs yn 
Ljouwert, nei oanlieding fan it beswierskrift dat Sis Tsiis yn maaie yntsjinne by it kolleezje fan 
Deputearre Steaten. It beswier is rjochte tsjin de beliedsregel dy’t de provinsje yn 2015 fêststeld 
hat, dy’t it skoallen mooglik makket om in ûnheffing krijen foar it ferplichte fak Frysk. Sis Tsiis 
sil pleitsje foar it ynlûken fan dy beliedsregel.

Al 70 persint fan de basisskoallen hat in dielûntheffing krigen. Dy skoallen hoege net oan it 
ûnderwiisoanbod fan Frysk te foldwaan dat yn de wet fêstleit, mar meie ek minder oanbiede. Sa 
krijt 22 persint fan ’e basisskoallen in ûntheffing fan praten, lêzen, skriuwen en taalbeskôging; 7 
persint hoecht sels gjin harkjen nei de Fryske taal te jaan. Dat de ûntheffingen foarútgong foar it 
Frysk beävensearje, sa’t deputearre Sietske Poepjes okkerdeis ferklearre, bestriidt Sis Tsiis. Dat 
kin inkeld al net troch it grutte oantal takende ûntheffingen. Om’t ûntheffingen fjouwer jier 
jildich binne, in heale basisskoalle lang, sil de taalbehearsking fan in soad bern slim efterút gean,
seit Sis Tsiis. Boppedat garandearret neat dat skoallen yn ’e takomst mear oan it Frysk dwaan 
sille. It belied mist twang, mar ek beleaning.

Wat it protest fan Sis Tsiis fierder oanblaast hat is dat it ûntheffingsbelied it belang fan it bern, 
syn âlden en de Fryske boarger net sintraal stelt. De ûntheffingen binne der, neffens de 
ûntheffingewebside, sadat skoallen “gemakkelijker kunnen voldoen aan de kerndoelen Fries.” De
kritearia foar it krijen fan in ûntheffing binne it plak dêr’t de skoalle stiet, oft dêr in protte Frysk 
praat wurdt, en wat de skoalle tinkt oan it Frysk dwaan te kinnen. Mar it ferlet fan ’e skoalbern is
net meiwoegen. Dat mei neffens Sis Tsiis beslist net: it makket de beliedsregel ûnrjochtmjittich.

Foar de harksitting út sil Sis Tsiis in lytse protestmars hâlde. Publyk wurdt om 13:00 ferwachte 
foar it treinstasjon Ljouwert. Om 13:20 is de oankomst by it provinsjehûs, dêr’t om 13:30 de 
iepenbiere harksitting begjint. Wat de útspraak fan de beswierskriftekommisje ek is, Sis Tsiis sil 
de ûntheffingesaak nei it Europeesk Hôf foar de Rjochten fan de Minske bringe. Want alle bern 
ha rjocht op ûnderwiis yn de minderheidstaal.
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