
Taalminskerjochten en ûnderwiis
Notysje oer de soarchplicht foar de Fryske taal yn it ûnderwiis, desimber 2017

Ynlieding

Minderheidsgroepen hawwe rjocht op it behâlden fan it meast fûnemintele aspekt fan har 
kultuer: de taal. Dat is wêrom’t it formele ûnderwiis yn de memmetaal fêstlein is yn ferskate 
ynternasjonale ferdraggen foar de minskerjochten. Steaten dy’t dy minskerjochten ûnderskreaun 
hawwe binne ferplichte ta it jaan fan ûnderwiis yn de taal fan de minderheid op it grûngebiet fan 
de minderheid, om krekt te wêzen, it jaan fan ûnderwiis fan in lykweardige aard as it ûnderwiis 
yn de mearderheidstaal oan de mearderheidsgroep. Mar hoewol’t Fryske oerheid ferplichte is ta 
it jaan fan goed ûnderwiis yn it Frysk oan alle Fryske skoalbern, krijt yn de praktyk mar in lyts 
persintaazje fan de Fryske skoalbern goed ûnderwiis yn it Frysk. Boppedat is der oan no ta gjin 
beliedsfoarming mei it doel it taalminskerjocht yn Fryslân te effektuearjen.

Skets fan de problematyk

De fûnemintele taalrjochten wurde bedrige troch in yn wêzen rassistyske hâlding dy’t basearre is 
op it tinken dat guon talen superieur binne oan oare talen. Mar alle talen binne ynherint geskikt 
foar kommunikaasje; in bettere taal bestiet net. De oerhearsking fan ien taal troch in oare, troch it
tal fan taalbrûkers, it brûken fan de taal yn wittenskip en bestjoer en troch hoe’t de taal 
beoardiele wurdt, is nea it gefolch fan taalkundige eigenskippen mar altyd fan prosessen fan 
macht en rykdom. It ynstitúsjonele foaroardiel tsjin guon talen, wol linguicism neamd, is de 
grutste bedriging fan minderheidstalen. Minsken jouwe har eigen taal net samar op en talen 
stjerre net samar út; de oarsaak is altyd in ferkowing fan macht.

Nei oanlieding fan in machstferskowing yn de sin fan de sosjale stiging fan de legere Fryske 
klasse dy’t fan âlds Frysk prate, en mei as foarbyld útlânsk minderheidsbelied lykas yn België, 
kaam de Wet op it basisûnderwiis der. Dy rykswet stelde foar it earst it ûnderwiis yn de Fryske 
taal ferplicht en beskreau ûnderwiis yn it Frysk as lykweardich oan ûnderwiis yn de Nederlânske 
taal. Wetten om it ûnderwiis yn it Frysk fêst te lizzen yn it fuortset, berops- en heger ûnderwiis 
folgen gau. Mar dêrnei, mei it yngean fan de yntegraasjepolityk yn de twadde helte fan de jierren
njoggentich en ‘it fallyt fan de multykulturele mienskip’, lit de rige wetlike hannelingen 
oangeande ûnderwiis yn it Frysk in ôfbrek fan it eardere fûnemint sjen.

Under Adelmund, om 2000 hinne, waard as grutste probleem yn it ûnderwiis de efterstâns-
learlingen oanwiisd, dy’t yn de media ferskynden as ‘allochtoan’ mar foar it grutste part 
Nederlanners fan komôf wiene. Adelmund har efterstânsbelied holp (neffens ûndersyk) op dy 
skoallen dy’t it ûnderwiis oanpasten op de learling. Yn dy kontekst kamen de ideeën op fan 
tydlike ûntheffingen fan de kearndoelen, ûnderskied tusken learlingen op grûn fan komôf en in 

Taalminskerjochten en ûnderwiis 1



promoasjekampanje om sjen te litten dat ûnderwiis yn it Frysk in betingst wêze soe om oan de 
kultuer mei te dwaan. De maatskippij en it meidwaan stiene sintraal.

Dat late ta in hâlding as dat it Frysk fral net in ekstra probleem wêze mocht. Hiel wat skoallen 
foldiene net oan de easken foar de ferplichte taal Frysk. Ien fan de opjûne redenen wie it te min 
oan Frysktalige learkrêften. Ynstee fan dy dan op te lieden woe it provinsjebestjoer de 
kearndoelen Frysk leger lizze. Deputearre Mulder ferdigene dat mei it ûnderstreekjen fan de 
praktyske problemen dy’t it gelykhâlden fan de kearndoelen opsmite soe. Hy sette de toan foar in
polityk pragmatisme dat der no noch is. It ûnderwiisbelied Frysk mist fisy en doelen, lit stean 
idealen; it wol, sa’t bygelyks it net opnimmen fan it Frysk yn it kearngebietendebat yn 2018 sjen 
lit, net de ûngelikens yn taalpraktyk en taalwurdearring oanpakke. Mar ek al bliuwt it belied 
binnen de wetten en ‘wetlike mooglikheden’, just dy ûngelikens is stridich mei de 
minskerjochten.

It ûnderwiisbelied fan tsjintwurdich rjochtet him op trijetalige skoallen, dêr’t Frysk in lytser 
oanpart yn tiid hat yn it ûnderwiis as it Nederlâns en as it Ingelsk, 50-30-20, sa’t de provinsje 
ûnferwacht útbrocht yn in boekje oer ûnderwiis, mar tsjûget fan in ûnderwiisbeneiering dy’t 
útgiet fan trije kear ientaligens ynstee fan as in meartalich gehiel. Fan dy oanpak is bekend dat er
de talige en algemien kognitive ûntjouwing net ekstra stimulearret. Boppedat is bekend dat it de 
dyglossy, mei de minne taalstatus foar it Frysk, yn stân hâldt. Dat de minderheidstaal just mear 
omtinken nedich hat as de mearderheidstaal, om dyglossy te bestriden en it rjocht op ûnderwiis 
yn de eigen taal ek yn de takomst ympleminterearje te kinnen, is gjin radikaal tinken, mar 
akseptearre kennis.

Twad is der it ûntheffingsbelied oangeande it ferplichte fak Frysk. Dat belied hâldt yn dat allinne 
op Frysk-rike plakken it Frysk fuortsterke wurde sil. Mar ek op dy plakken garandearret neat de 
tydlikheid fan de ûntheffingen. It ûnderwiisbelied foar it Frysk is dellein yn in beliedsregel en 
sadwaande net it resultaat fan demokratyske beslútfoarming. It beliedssubjekt binne de 
skoalbestjoeren; dy meie sels har ûnderwiisplan Frysk skriuwe. De fraach fan de skoalbern en 
âlden ynformearret it belied net; dy is sels ûnbekend. It belied is juridysk-burokratysk 
formulearre, hat foar it yn gong setten gjin útfieringshifking trochstien en befettet gjin 
ymplemintaasjeplan. De basis foar nij belied is wat de skoalbestjoeren oan Frysk dwaan wolle en
oft de skoalle fêstige is yn Frysk-rike omkriten. De basis is net it taalminskerjocht.

Bysûnderheden

▪ Karakteristyk fan it belied is de twadieling fan skoalbern, yn in groep dy’t wol yn ’e 
beneaming komt en dy’t net yn ’e beneaming komt foar Frysk ûnderwiis; op de arbitrêre en/of
stridige kritearia dêrfoar en de diskriminatware wurking dêrfan is faak, mar om ’e nocht, 
wiisd.

▪ It orgaan fan de Fryske taal Dingtiid advisearret de minister om de kontrôle op it útfieren fan 
Fryske taalynstruminten by it ryk del te lizzen en net by de provinsje (1 des, 2017).

▪ Dingtiid seit yn syn lêste advys oan de minister neat oer it ûnderwiis (1 des, 2017).
▪ Der is gjin tafersjoch fan de skoalynspeksje op de kwaliteit fan it ûnderwiis yn it Frysk.
▪ It ûnderwiis yn it Fryskpraktyk karakterisearret him troch in skieding fan kennis en 

beliedsfoarming: kennisynstituten bemuoie har net mei polityk en belied.
▪ Boarger- en belangeorganisaasjes foar de Fryske taal hawwe har foar it meastepart 

spesjalisearre yn it ûntjaan fan útfieringsdetails, binnen de besteande regels foar it ûnderwiis 
yn it Frysk, alhoewol’t oerheden de details oan de útfierders sels oerlitte.
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▪ Taalminskerjochten lykas beskreaun yn it hânfêst foar minderheidstalen en it minderhede-
ramtferdrach fan de Rie fan Europa wurde beskôge as in slútstik ynstee fan as útgongspunt; de
beliedsregel en it ‘taalplanweb’ neame de taalminskerjochten net.

▪ De transparantens fan it ûnderwiisbelied foar it Frysk is hiel min: it yngean fan it 
ûntheffingsbelied is stilwei gien en net iepenbiere fia de parse, de boarger kin op it ynternet de
details omtrint de ûntheffingen net fine, Sis Tsiis hat gjin antwurd krigen op fragen oan de 
provinsje om sekuere ynformaasje.

▪ De ûntheffingspraktyk is nea hifke oan de taalminskerjochten.

Plan fan oanpak

It giet Sis Tsiis net om it bestriden fan de beliedsregel. It giet Sis Tsiis om it ûntwerpen fan in 
standert dêr’t elkenien dy’t it taalminskerjocht op it mêd fan it ûnderwiis yn it Frysk ferwerklikje
moat, dus privee-ynstellingen likegoed as oerheden, syn praktyk nei rjochtsje moat.

▪ Sis Tsiis sil de situaasje fan it ûnderwiis yn it Frysk, en dêryn benammen it jaan fan de 
ûnheffingen foar it jaan fan ûnderwiis yn it Frysk, hifkje litte oan de minskerjochten.

▪ Sis Tsiis siket it oparbeidzjen fan alle relevante partijen dy’t it belang fan de Fryske taal 
behertigje.

▪ Sis Tsiis sil in politike lobby útfiere mei each op respekt foar it taalminskerjocht.
▪ Sis Tsiis sil it bewustwêzen fan ûnderwiis yn it Frysk as minskerjocht ferheegje mei 

tagonklike publykynformaasje oer it taalminskerjocht.
▪ Sis Tsiis komt op foar de belangen fan skoalbern en âlden op it mêd fan ûnderwiis yn it Frysk,

fertsjintwurdiget harren op alle manieren en ûnderstipet har belangeorganisaasjes.

Wy rjochtsje ús mei klam op it oparbeidzjen mei de oerheden.

Doelstelling

It mienskiplik ymplemintearjen fan it taalminskerjocht yn it ûnderwiis yn Fryslân.

Subdoelen:

▪ Omtinken foar it Frysk as taalminskerjocht;
▪ It minskerjocht as útgongspunt foar belied ynstelle;
▪ De blik op it ûnderwiis yn it Frysk feroarje fan ynstruminteel, i.e. goed foar de kennis-

maatskippij, nei ûnderwiis yn it Frysk te sjen as wearde op himsels: ûnderwiis yn it Frysk is in
fûneminteel rjocht om’t wy minsken binne, los fan mjitbere geunstige effekten.

Praktyske ynfolling

Trije trochrinnende spoaren:

▪ Aksjes op ’e dyk, bewurkjen fan de media en ynformearjen fan it publyk troch ûnder oaren 
presintaasjes;

▪ Politike lobby;
▪ Juridyske aksje.

Trajekt
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1. De Fryske ûnderwiissaak wurdt ûndersocht troch minskerjochtejuristen (yn in law clinic).
2. Oan de hân fan de list fan wetlike ynstruminten dy’t út it ûndersyk komt, wurdt besjoen oan 

hokker minskerjochterapportaazjes Sis Tsiis syn oanpart leverje kin; ien fan de mooglikheden 
is de rapportaazje 2018 fan it Ynternasjonaal Ferdrach oangeande Boargerrjochten en Politike 
Rjochten.

3. Ut de rûtekaart dy’t út it ûndersyk komt sille mooglikheden oan it ljocht komme om 
strategysk te prosedearjen. Sis Tsiis sil dat mei klam net allinnich dwaan mar yn ’e mande mei
alle oanbelanjende partijen.

4. Oerlis mei de relevante partijen.
5. Tarieding op juridyske aksje.

Finansiering

Unbekend.

Ta beslút

It is ûnmooglik om in taal dy’t ieuwenlang bedrige is troch slimme taaldiskriminaasje top-down 
te rêden fan de ûndergong. Jins heil sykje by in polityk fan serieel probleemoplossen is 
begryplik. Mar it helpt net, om’t men hieltyd efter de feiten oanrint en boppedat mar leauwe 
moat dat in útstelde oplossing helpt. In pragmatyske polityk is dus selden realistysk; opfettingen 
oer de takomst binne gjin wierheid. Better is it dus, al is it einlings ferwerklikjen fan it 
taalminskerjocht yn Fryslân ek eat dêr’t men yn leauwe moat, út te gean fan in taalminskerjocht. 
Minskerjochten easkje ynstee fan reaktyf belied aktive fuortsterking fan minsklike neden en 
belangen. It taalminskerjocht is in oer de hiele wrâld goed ferankere ynstrumint mei planteit 
oanrikkemandaasjes foar it útfieren. En it is in rjocht dêr’t gjin minske op tsjin wêze kin.

Taalminskerjochten en ûnderwiis 4


