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Dit is het tweede tussenproduct van het ontwikkelteam Fries. Op basis van de visie heeft het 

ontwikkelteam bepaald wat de essenties van het leergebied Friese Taal en Cultuur zouden 

kunnen zijn. ‘Grote opdrachten’ worden ze bij curriculum.nu genoemd. Die term wordt 

vanwege de aansluiting bij curriculum.nu overgenomen. Het formuleren van grote 

opdrachten is een stap tussen het formuleren van de visie en het uitwerken van kennis en 

vaardigheden. 

Graag legt het ontwikkelteam de grote opdrachten voor het leergebied Friese Taal en 

Cultuur aan u voor. U kunt reageren op deze website via de knop ‘Consultatievragen’ of u 

kunt een feedbackbijeenkomst aanvragen via secretariaat@kurrikulum.frl. Reageren kan tot 

en met 21 januari 2019.  

 

 

De kern van het leergebied Friese Taal en Cultuur in 

grote opdrachten - concept 
 

 

 

Het leergebied Friese Taal en Cultuur richt zich op het gebruiken en leren van Fries en over 

Friese taal en cultuur. Die twee inhouden van het leergebied staan niet los van elkaar, maar 

zijn met elkaar verweven. Ze zijn ook verweven met de thema’s identiteit en (het Fries te 

midden van andere talen in de) samenleving. Cultureel erfgoed is hier een aspect van. 

Hieronder verstaan we alle materiële en immateriële uitingen en sporen van menselijke 

handelingen uit het verleden en het heden waar we als individu of als samenleving in Fryslân 

bewust of onbewust nu een waarde aan hechten en die we willen bewaren voor de 

toekomst. 

Centraal in het leergebied Friese Taal en Cultuur staat de leerling als taalgebruiker en 

taalleerder van het Fries. Het gebruiken en leren van Fries vindt niet geïsoleerd plaats, maar 

in combinatie en samenhang met andere talen die op school van belang zijn. 

Betekenisvolle contexten zijn het uitgangspunt: taalgebruikssituaties die betekenis hebben 

voor het gebruiken en leren van Fries en contexten die betekenis geven aan het leren over 

Friese taal en cultuur.  

Taalleren is pas zinvol wanneer taal daadwerkelijk gebruikt wordt en er voor leerlingen een 

bepaalde noodzaak is om de taal, in dit geval het Fries, te gebruiken. Dat houdt ook in dat 

het Fries gebruikt wordt bij andere vakken of bij het werken aan een thema of project.  

mailto:secretariaat@kurrikulum.frl
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Het leren van Fries staat centraal in de eerste grote opdracht. De andere grote opdrachten 

zijn tevens contexten waarin leerlingen Fries gebruiken en leren. Plezier in taal in het 

algemeen en in het Fries in het bijzonder is een aparte grote opdracht, maar het speelt ook 

een rol bij alle andere grote opdrachten. 

Het ontwikkelteam heeft de volgende grote opdrachten onderscheiden en uitgewerkt: 

 
GO1. It is al begûn 

Over het ontwikkelen van een sterke taalbasis voor de beheersing van de Friese taal, 

die voortbouwt op de taalbasis die leerlingen thuis en in de voorschoolse fase al 

ontwikkeld hebben. 

 

GO2. Sjoch om ’e hoeke 

Om de rol en de waarde van de Friese taal en cultuur in de Friese samenleving te 

begrijpen is het van belang om te weten hoe Fryslân en het Fries van vandaag zich 

ontwikkeld heeft. 

 

GO3. The only iennige Du, You, Do  

Een verscheidenheid aan talen en culturen zorgt voor verrijking van jezelf en van de 

samenleving.  

 

GO4. Stilstean by taal yn beweging 

Wanneer je meer weet over taal, word je je bewuster van je taalgebruik.  

 

GO5. Sin’ en wille 

Taalplezier zorgt voor een levenslange drijfveer om taal te leren en om meer over 

taal te weten.  

 

GO6. It ferhaal giet 

Verhalen zijn bruggen naar de wereld.  
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GO1 It is al begûn… 

 

Over het ontwikkelen van een sterke taalbasis voor de beheersing van de Fries taal, die 

voortbouwt op de taalbasis die leerlingen thuis en in de voorschoolse fase al ontwikkeld 

hebben. 

 

Relevantie 

Op school ontwikkelen alle leerlingen een 

sterke basis voor de beheersing van de 

Friese taal, die voortbouwt op de taalbasis 

die zij thuis en in de voorschoolse setting 

hebben ontwikkeld.  

 

Inhoud 

Leerlingen ontwikkelen een sterke 

taalbasis vanuit een rijk taalaanbod. Dit 

rijke taalaanbod is noodzakelijk voor 

zowel leerlingen met een Friestalige 

achtergrond als voor die met een 

Nederlands- of anderstalige achtergrond.  

Afhankelijk van de taalgebruikssituatie 

waarin leerlingen zich bevinden, leren ze 

switchen tussen taalvariëteiten met de 

bijbehorende registers. Zo leren ze hun 

meertalig repertoire flexibel in te zetten 

en bewuste keuzes te maken om 

doelgericht te communiceren.  

Een rijk Fries- en Nederlandstalig 

taalaanbod, gelegenheid tot taalproductie 

in betekenisvolle taalgebruikssituaties en 

reflectie op dat taalgebruik zijn 

noodzakelijk voor een goede ontwikkeling 

van zowel productieve vaardigheden 

(spreken en schrijven), receptieve 

vaardigheden (kijken, luisteren en lezen) 

als interactievaardigheden.  

Leerlingen werken met Friestalige 

mondelinge, schriftelijke, digitale en 

multimediale teksten met een goede 

taalkwaliteit en een rijke inhoud. Ook is er 

veel aandacht voor het (voor)lezen van 

rijke Friestalige teksten. Teksten van 

goede kwaliteit zijn teksten met rijk 

taalgebruik, gevarieerd woordgebruik 

inclusief laagfrequente woorden, en 

gevarieerde zinsstructuren inclusief 

samengestelde zinnen en 

verbindingswoorden. De inhoud van deze 

teksten wordt ontleend aan het eigen 

leergebied (bijvoorbeeld taalvariatie en 

taalverandering) of aan andere 

leergebieden, bijvoorbeeld over 

wereldoriënterende, mondiale en 

persoonsvormende onderwerpen. Voor de 

taalontwikkeling van leerlingen in het Fries 

is vooral interactie tussen leerlingen 

onderling en met de leraar noodzakelijk. 

Interactie in het Fries functioneert ook als 

middel om te leren. Wanneer leerlingen 

actief eigen bedoelingen en ideeën onder 

woorden proberen te brengen in het Fries 

en redeneren, oefenen zij hun 

taalontwikkeling op alle niveaus.  
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GO2 Sjoch om ’e hoeke 

 

Jins dreamen no,  

jins skiednis skielk  

 
(Út: It lân, it lân fan Tsjebbe Hettinga 2012) 

  

Om de rol en de waarde van de Friese taal en cultuur in de Friese samenleving te begrijpen is 

het van belang om te weten hoe Fryslân en het Fries van vandaag zich ontwikkeld heeft.  

 

Relevantie 

In de Friese samenleving leven mensen in 

verschillende relaties met elkaar, van 

individu naar gezin, naar gemeenschap in 

dorp en stad. Het is een meertalige 

gemeenschap die open en dynamisch is. 

De Friese taal speelt een rol voor alle 

inwoners van Fryslân en krijgt vorm in een 

verscheidenheid aan taalvariaties en 

taalsituaties. Taal is communicatie, 

verbindt en geeft toegang tot cultuur en 

maatschappij. 

Naast taal maken geschiedenis en erfgoed 

een wezenlijk onderdeel uit van de 

cultuur. Waarom zijn dingen om ons heen 

zoals ze zijn? Het delen van taal en 

erfgoed over en weer zorgt voor 

verbinding tussen mensen en onderling 

begrip voor hun situaties. Het draagt bij 

aan de vorming van leerlingen als 

deelnemers aan de gemeenschap. Niet 

alle mensen zijn gelijk. Dat inzicht is van 

belang voor het ontwikkelen van iemands 

identiteit. Dat inzicht sluit aan bij de 

belevingswereld van leerlingen en laat 

leerlingen zich verwonderen over de 

wereld om hen heen.  

 

 

Inhoud 

Deze grote opdracht gaat over inzicht in 

de talige situatie om je heen, met variatie 

in Fries, Nederlands en andere 

taalvariëteiten. Dat kan op grond van 

thema’s als taalvariatie en 

taalvaardigheden. Taal en cultuur krijgen 

het grootste accent en zijn op 

verschillende niveaus toe te passen. De 

doorgaande lijn van peuter naar 

bovenbouw voortgezet onderwijs begint 

dicht bij huis en gaat steeds verder en 

meer de diepte in.  

Deze grote opdracht biedt ook een 

overzicht van erfgoed en inzicht in de 

geschiedenis om je heen. Waarom is je 

leefwereld zoals die is? Denk bijvoorbeeld 

aan landschappen, gebouwen, bedrijven, 

kunstwerken, plaats- en straatnamen, 

planten, dieren, verhalen. Wat is/was de 

functie van de bakens die we nu nog 

kunnen zien? 

 

Brede vaardigheden 

ICT, gebruik sociale media, 

communiceren. Samenwerken, kritisch 

denken, problemen oplossen, creatief zijn 

en sociaal vaardig zijn.  
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GO3 The only iennige Du, You, Do. 

 

Miskien helpt it as ik dy sis 

Dat in oar noait witte kin hoe’t it is 

Om dy te wêzen: Tu, Du, You, 

De iennige echte, The Only One 

 

Dat sûnder dy gjinien dit koe: 

Hielendal Dy wêze, do bist gewoan 

De bêste en moaiste Do dy’t ik ken 

En lit dat ek mar lekker sjen! 

 
(Út ‘The Only One’ fan Syds Wiersma (Bondel ‘It leafst bin ik in fûgel’). 

 

Een verscheidenheid aan talen en culturen zorgt voor verrijking van jezelf en van de 

samenleving.  

 

Relevantie 

Kinderen en jongeren in Fryslân groeien 

op in een (meer of minder) diverse, 

meertalige samenleving, waarin het Fries 

een aparte status heeft * en het de 

thuistaal is voor een groot deel van die 

samenleving en het rondom gebruikt 

wordt. In deze gemeenschap, met het 

Fries als tweede rijkstaal en 

minderheidstaal zijn alle Friestaligen, die 

ook Nederlands spreken, meertalig. Door 

globalisering en migratie is ook de 

provincie Fryslân diverser en nog 

meertaliger geworden. Rijk en gevarieerd 

taalgebruik is van belang om in deze 

gemeenschap goed je plek te vinden. 

Kennis van de eigen (streek)taal, de eigen 

cultuur en de eigen (meer)talige identiteit 

in relatie tot de wereld en een open 

houding ten opzichte van talen en 

culturen van anderen is nodig om op 

school en daarmee in de samenleving 

goed te kunnen samenwerken en leven. 

Daarbij versterkt het ook de ontwikkeling 

van het Fries. 

Aandacht in de kinderopvang/po/vo voor 

de verschillende thuistalen is belangrijk 

voor de persoonsvorming en voor de 

taalontwikkeling in andere talen. Dit kan 

leiden tot meer begrip voor elkaar en 

zodoende zorgen voor verbinding in de 

samenleving. 

Je thuistaal kunnen en mogen gebruiken 

en kennis hebben van die thuistaal opent 

deuren naar wie je bent en wilt zijn als 

persoon. Het opent vensters naar de 

wereld.  

 

Inhoud 

Elk kind komt op school (en ook al in de 

kinderopvang) met zijn eigen thuistaal of 

thuistalen. Die dienen als fundament voor 

de verder taalontwikkeling.  

Door een positieve houding van 

pedagogisch medewerkers en leraren ten 

opzichte van het Fries en de verschillende 

talen en door ruimte te krijgen om de 
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thuistaal/thuistalen te gebruiken, ervaren 

leerlingen waardering en 

gelijkwaardigheid en krijgen ze 

zelfvertrouwen. Daarmee ontstaat ook 

nieuwsgierigheid naar andere 

(streek)talen, taalvarianten en culturen. 

Speelse en motiverende activiteiten met 

verschillende talen (talensensibilisering) 

dragen bij aan een groter taalbewustzijn 

van leerlingen en aan het verkennen van 

de Friese en andere culturen.  

Een stevige basis voor een positieve 

houding ten opzichte van het Fries en 

andere talen wordt vooral gelegd in de 

kinderopvang en in de onderbouw van het 

primair onderwijs. Daardoor voelt een 

leerling dat hij/zij deel uit maakt van een 

meertalige gemeenschap en dat het Fries 

daarbij hoort en dat het Fries een 

wezenlijke verrijking is in een meertalig 

repertoire. Om te voorkomen dat de 

meertalige basis die leerlingen gekregen 

hebben in de voorschoolse periode, 

afneemt of verloren gaat, is het belangrijk 

om in te zetten op een doorgaande lijn 

meertaligheid van kinderopvang naar 

voortgezet onderwijs.  

Gesprekken over en onderzoek naar – 

vooral in het vo - verschillende 

(streek)talen, taalvarianten en culturen 

versterken dit besef en geven inzicht in de 

Friese taal en cultuur, maar ook in die van 

anderen. Het doet inzien dat Fryslân een 

deel is van de wereld.  

 

Brede vaardigheden 

Oriëntatie op jezelf, sociale en culturele 

vaardigheden, samenwerken, 

communiceren, creatief denken en 

handelen. 

 

* 

Het Fries heeft in Nederland een 

aparte status. Zo is het als enige 

erkend volgens deel III van het 

Europees Handvest voor regionale 

talen of talen van minderheden. 

Daarin zijn wettelijke voorschriften 

opgenomen voor het bevorderen 

en stimuleren van het Fries. 

Bovendien is het Fries sinds 2014 

officieel erkend als tweede rijkstaal 

van Nederland.  P.H. Wagemakers 

and Joh. Koopmans, via CC0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Frisian_flag.svg
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Frisian_flag.svg
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GO4  Stilstean by taal yn beweging  

 

Hoe’t taal in hertslach wêze kin fan alle tiden, 

dy’t ien op ien mei siken giet  

 

(Elske Kampen) 

 

Wanneer je meer weet over taal, word je je bewuster van je taalgebruik.  

 

Relevantie 

Bijna iedereen heeft wel een mening over 

het Fries en over de status die het heeft. 

De een is trots op zijn Fries 

taalachtergrond, de ander schaamt zich 

ervoor. De een vindt het heel interessant, 

een ander ziet het nut er niet van.  

Gezamenlijk bepalen de gebruikers van 

een taal wat goed Fries is en wat niet. 

Talen veranderen en dat heeft alles te 

maken met hoe die taal door de 

gemeenschap gebruikt wordt en hoe er 

door de gemeenschap over taal wordt 

gedacht. Daar hoort ook het besef bij dat 

het verschil tussen een taal en een dialect 

een politieke keuze is.  

Als minderheidstaal heeft het Fries een 

kwetsbare positie en daarom is het van 

belang dat de gebruikers van het Fries op 

de hoogte zijn van hun eigen rol in het 

behouden van die taal (of niet). Om het 

concreet te maken: zodra een leerling 

naast het woord ‘sleutel’ ook het woord 

‘kaai’ kent, wordt het gebruiken van 

‘sleutel’ een keuze en is het niet meer een 

vanzelfsprekendheid.  

Kennis over talen, hun politieke en 

taalinterne ontwikkeling en hoe die elkaar 

beïnvloeden kan het enthousiasme over 

taal versterken. Bovendien doet die kennis  

iets met de attitude ten opzichte van 

verschillende (thuis)talen. 

 

Inhoud 

Door aandacht voor het Fries als tweede 

rijkstaal, de ontwikkeling en de status 

ervan, wordt een leerling zich bewust van 

zijn eigen mening over het Fries. Hij begint 

misschien ook wel anders na te denken 

over zijn eigen taalgebruik en dat van 

anderen. Hij ziet wat taal betekent voor 

een samenleving en hoe talen verbonden 

zijn met bepaalde situaties en bepaalde 

sociale groepen. Verder doet hij kennis op 

over taalfamilies en taalgeschiedenis en 

daarmee kan hij het Fries beter 

positioneren, of hij nu Friestalig is of niet.  

 

Brede vaardigheden 

Kritisch denken en bewust taalgebruik 

hebben invloed op de socialisatie en de 

persoonsvorming. Verder komen de 

volgende brede vaardigheden aan bod: 

sociale en culturele vaardigheden, 

communicatieve vaardigheden en 

probleemoplossend vermogen (wat voor 

taal kies ik in welke situatie?). 
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GO5 Sin’ en Wille 

 

 ‘No ja, no ja, want sin’ en will’  

is mear as jild 

op skoal’ en yn it fjild (2x)’ 

 
(Variatie op ‘It Feintsje fan Menaam’ waar de titel van deze grote opdracht gebaseerd is.) 

 

 

Taalplezier zorgt voor een levenslange drijfveer om taal te leren en om meer over taal te 

weten.  

 

Relevantie 

Taal is niet alleen een middel om te 

communiceren en om te leren, maar heeft 

ook een expressieve en affectieve functie. 

Deze expressieve en affectieve functie kan 

leiden tot genieten van taal en een 

positieve attitude ten opzichte van de 

Friese taal in het algemeen en voor de rol 

van de Friese taal en andere talen in de 

maatschappij in het bijzonder. Taalplezier 

kan leiden tot de wil om meer van de taal 

aan de weet te komen en om persoonlijke 

beheersingsniveaus in (Friese) 

taalvaardigheid te verbeteren.  

 

Inhoud 

Deze grote opdracht gaat over taalplezier 

in het algemeen en op plezier in het Fries 

in het bijzonder. Dat gebeurt door een 

aanbod dat leerlingen in staat stelt om van 

de kracht en schoonheid van taal te 

genieten en ook om ze te laten beleven 

wat taal met een doet/kan doen. . 

Ook stelt deze grote opdracht leerlingen in 

staat om te reflecteren op de vraag: waar 

sta ik in mijn ontwikkeling Fries en wat wil 

ik nog meer leren?   

Verder worden leerlingen met deze grote 

opdracht gestimuleerd om te 

experimenteren met taal.  

 

Brede vaardigheden 

Creatief denken, sociaal-cultureel vaardig 

zijn, reflecteren en mee de regie voeren 

over de eigen taalontwikkeling.  
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GO6 It ferhaal giet 

 

Ferhalen 

 

Se swalkje troch de loft, se sweve yn ’e wyn. 

Se geane oer de takomst of oer tûzen jier ferlyn. 

Se sitte djip yn ’e grûn of se driuwe yn ’t wetter, 

binn’ fan juster en hjoed, fan earder en letter. 

Ferhalen dy roppe, se lûke oan dij, 

se sitt’ yn dyn holle, se meitsje dy frij. 

 

Gerrit Hoekstra 

 

Verhalen zijn bruggen naar de wereld.  

 

Relevantie 

Deze grote opdracht richt zich op het 

belang van verhalen voor de algehele 

taalontwikkeling van leerlingen en de 

taalontwikkeling in het Fries in het 

bijzonder.  

Verhalen in al hun verschijningsvormen 

verschuiven de grenzen van tijd en ruimte, 

verleggen de horizon en helpen daarmee 

bij het bepalen van plaats en positie ten 

opzichte van jezelf en van de 

gemeenschap.  

 

Inhoud 

Verhalen zorgen voor verwondering over, 

greep op/begrip voor en reflectie op de 

wereld. Verhalen zorgen voor toegang tot 

een veelheid van werkelijkheden, maar 

ook tot fantasie.  

Verhalen kunnen overal, altijd en door 

iedereen verteld worden. De president 

van de VS kan dat op televisie doen bij de 

herdenking van het eind van de Tweede 

Wereldoorlog en oma kan aan tafel tijdens 

het eten vertellen hoe zij vroeger als 

meisje aan het spelen was. Verhalen 

kunnen op papier staan, als kort verhaal, 

longread, novelle, roman, maar ook als 

gedicht of lied. Tekst kan samengaan met 

beelden (denk aan graphic novels en 

strips). Ze kunnen ook verteld worden in 

de vorm van films en games, en als 

hoorspel en met luisterboeken. Ze worden 

verteld op podia als toneelstuk en soms 

met muziek (musical, opera).   

Verhalen komen niet alleen naar je toe, 

maar je kunt ze ook, op al die manieren, 

zelf maken, vertellen en opschrijven. Door 

zelf verhalen te vertellen kun je bijdragen 

leveren aan de eigen (creatieve) 

ontwikkeling, aan de ‘klik-met-de-ik’.  

Dat wil zeggen dat er ruimte wordt 

gegeven aan eigen expressievaardigheden 

en daarmee mogelijkheden worden 

gecreëerd om jezelf te presenteren. Zo 

wordt er bovendien een bijdrage geleverd 

aan het culturele, narratieve erfgoed van 

de gemeenschap. Bij uitingsvormen/ 

publicaties wordt er vanzelfsprekend 

aandacht besteed aan het verbeteren van 

kwaliteit van de eigen taalvaardigheid in 

het Fries. 
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Brede vaardigheden 

Reflectie op taal, stimuleert het 

voorstellingsvermogen, vergroot inzicht in 

mens en gemeenschap, kritisch en creatief 

denken, communicatie- en sociaal-

cultureelvaardig.  

 

 

 


