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tien punten ‘ontheffingen’

▪ Fries is een verplicht vak op scholen in het basisonderwijs en in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs.

▪ Scholen kunnen, volgens de onderwijswetten, een deelontheffing voor het verplichte vak Fries
vragen, “Bijvoorbeeld omdat er niet voldoende bevoegde leerkrachten zijn. Of omdat een de 
omgeving bijna niemand Fries spreekt.” (www.rijksoverheid.nl)

▪ Provincie Fryslân heeft de ontheffingen vastgelegd in een beleidsregel: alle scholen in het 
basis- en voortgezet onderwijs moeten voor eind 2017 een kleinere of grotere ontheffing 
aanvragen, van geen ontheffing (Fries leren lezen en schrijven) tot volledige ontheffing (geen 
Fries).

▪ De functie van de ontheffingen is dat “scholen gemakkelijker aan de kerndoelen Fries kunnen 
voldoen.” (taalplan.frl)

▪ De citeria voor toekennen van een kleinere of grotere ontheffing zijn: de gemeente waar de 
school/scholengemeenschap staat, i.e. wordt daar meer/minder Fries gesproken, en wat de 
school doet en meent te kunnen doen aan het Fries; de ontheffing is vier jaar geldig.

▪ De beleidsregel bevat geen maatregel om het aantal ontheffingen voor het Fries te 
verminderjen na vier jaar (‘groeimodel’) en geen stimulans, laat staan een verplichting voor 
scholen om in de toekomst meer aan het Fries te doen. (Beleidsregel voor ontheffingen)

▪ Een ‘groeimodel’, dat “het wenkend perspectief vormt” (Uitvoeringsplan Hert Holle Hannen),
heeft pas eind 2018 een uitgangspunt, namelijk de gegeven ontheffingen zelf, i.e. wat scholen 
zeggen aan het Fries te zullen doen, maar nog niet gedaan hebben. (Uitvoeringsplan Hert 
Holle Hannen)

▪ Er is geen toezicht op het geven van Fries op scholen: de onderwijsinspectie zal niet 
onmiddellijk controleren.

▪ Een eventueel ‘groeimodel’ kent geen concreet doel: “het lange termijndoel is dat de meeste 
Friese scholen zoveel mogelijk kerndoelen van het Fries weten te realiseren.” (Uitvoerings-
plan Hert Holle Hannen)

▪ Een eventueel ‘groeimodel’ zal niet gelden voor alle Friese scholen; mar enkel en alleen voor 
scholen/scholengemeenschappen die in gemeenten gevestigd zijn waar volgens de Taaltatlas 
Fries (die niet meer dan een indicatie is) voldoende Fries gesproken wordt. (Beleidsregel)

Provinsje Fryslân, ‘Beleidsregel voor het verkrijgen van ontheffing voor het vak Fries een het primair en voortgezet 
onderwijs’, Provinciaal Blad Nû. 3671, 26 juny 2015.

tien punten ontheffingen   Sis Tsiis   sistsiis2016@gmail.com


