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Actiegroep: Fries taalbeleid in strijd met mensenrechten
Sis Tsiis stapt zo nodig naar Europees Hof

LEEUWARDEN. De Friese burgeractiegroep Sis Tsiis verdedigt donderdagmiddag in een 
hoorzitting bij de provincie Fryslân haar bezwaren tegen het Friese onderwijsbeleid. Volgens de 
actiegroep zijn de ontheffingen voor het verplichte schoolvak Fries die de provincie momenteel 
massaal verleent aan scholen in Fryslân lijnrecht in strijd met de mensenrechten. De groep zegt 
zo nodig naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te zullen stappen.

Het bezwaar van Sis Tsiis (zeg kaas) richt zich tegen een in 2015 door de provincie vastgestelde 
beleidsregel. Meer dan 70 procent van de Friese basisscholen heeft inmiddels op basis van die 
regel een vorm van ontheffing gekregen die voor vier jaar geldt. Middelen om te zorgen die 
scholen zo’n ontheffing daarna niet meer nodig hebben, worden echter in het provinciale beleid 
niet geformuleerd. Sis Tsiis vindt dat tienduizenden Friese leerlingen zodoende het recht op goed
onderwijs in hun moedertaal wordt ontnomen. De groep vreest permanente afbraak van de in de 
onderwijswetten vastgelegde verplichting tot het geven van onderwijs in het Fries en wil dat de 
beleidsregel wordt ingetrokken.

Friese scholen kunnen ontheffingen krijgen (voor bijvoorbeeld leren schrijven, lezen en spreken) 
op basis van een schatting van het taalgebruik in de gemeente waar de school is gevestigd. Blijkt 
daaruit de gemeente minder Friestalig, dan worden aan scholen grotere ontheffingen 
verleend. ,,Dit beleid zet het belang van het kind, diens ouders en de Friese burger niet centraal”, 
zegt Friduwih Riemersma van de actiegroep. ,,De ontheffingen zijn er gekomen omdat scholen 
dan gemakkelijker zouden kunnen voldoen aan de kerndoelen in het Friese onderwijs. Naar wat 
de leerling nodig heeft, is daarbij niet gekeken en dat maakt de beleidsregel onwettig.” 

Om 13.00 uur begint vanaf het treinstation in Leeuwarden een kleine publieksmars naar het 
provinciehuis in de binnenstad. De openbare hoorzitting op het provinciehuis begint om 13.30 
uur.
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