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Waarom Fries leren in het po en vo? 
Het antwoord op de vraag waarom onderwijs in Friese taal en cultuur een noodzaak is, is drieledig. 

Het pedagogisch-didactisch argument 

Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om zich in hun moedertaal te ontwikkelen, omdat die een 
belangrijk onderdeel is van hun identiteit. ‘Verwerp je de thuistaal van een kind, dan verwerp je ook 
het kind zelf’ (Jim Cummins). 

Met taal geef je uitdrukking aan eigen ideeën, ervaringen, gedachten en gevoelens. Het mogen 
gebruiken en kennis hebben van je eigen thuistaal opent niet alleen deuren naar wie je bent of wilt 
zijn (normen en waarden) maar draagt ook bij aan meer zelfvertrouwen en betere verwerking van de 
leerstof.  

Een goed ontwikkelde eerste taal biedt een stevig fundament voor het leren van andere talen en het 
verwerken van leerstof in het algemeen. Voor Friestalige leerlingen is het voor hun persoonsvorming 
en cognitieve ontwikkeling belangrijk dat zij de mogelijkheid krijgen om (zich in) de eigen moedertaal 
verder te ontwikkelen en zich ook de geschreven taal eigen te maken. Voor niet-Friestalige leerlingen 
versterkt het leren van Fries hun meertaligheid, wat een bewezen positieve invloed heeft op het 
cognitief functioneren.  

Het cultureel-maatschappelijk argument 

Het begrijpen, verwerken en adequaat kunnen reageren op Friestalige uitingen is voor alle inwoners 
van Fryslân belangrijk voor het aangaan van sociale verbindingen in zowel informele (sociale 
situaties) als formele contexten (werkgerelateerde, officiële situaties). Beheersing van het Fries is 
met andere woorden van belang voor het maatschappelijk functioneren in deze tweetalige provincie 
en heeft bovendien een economisch nut. In verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de 
dienstverlening, media, overheid en horeca, is het beheersen van het Fries een pre.  

Het taalpolitieke argument 

Onderwijs in de Friese taal is nodig voor het behoud van de taal en de kwaliteit daarvan. Fryslân is 
een meertalige provincie waarin Fries en Nederlands beide officiële talen zijn. Iedereen in Fryslân 
heeft het recht binnen de provincie Fries te spreken. Leerlingen in Fryslân hebben bovendien recht 
op onderwijs over en in de Friese taal. Het Nederlands is de officiële landstaal en heeft doordoor een 
andere positie dan het Fries. Dit vraagt van het onderwijs om aandacht te besteden aan de waarde 
en de status van het Fries als minderheidstaal en om extra tijd te besteden aan het leren van het 
Fries. Het Fries moet op school geleerd worden, zodat de positie van het Fries in de tweetalige 
maatschappij wordt versterkt.  

Wat leren leerlingen bij Fries in po en vo? 
De inhoud van het leergebied Friese taal en cultuur wordt hieronder beschreven uitgaande van drie 
kerninhouden: Friese taalvaardigheid en communicatie, de betekenis en de beleving van het Fries en 
cultuurbewustzijn. Deze drie kerninhouden vormen in samenhang de basis voor de vier grote 
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opdrachten. De kerninhouden dragen niet alleen bij aan de kwalificatie van leerlingen, maar ook aan 
hun socialisatie en persoonsvorming.  

Friese taalvaardigheid en communicatie  

Inwoners van Fryslân die het Fries niet als moedertaal hebben, zijn genoodzaakt de Friese taal te 
leren (begrijpen) ten gunste van hun eigen en het algemeen maatschappelijk en economisch nut en 
voor het aangaan van formele en informele sociale contacten binnen Fryslân.  

Leerlingen leren kennis en vaardigheden van het Fries op het gebied van luisteren, spreken en 
gesprekken voeren, lezen en schrijven. Ze werken aan hun talige competenties door in elke fase van 
hun ontwikkeling hun talige kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van het Fries uit te 
breiden en te verdiepen.  

Leerlingen leren de Friese taal gebruiken in betekenisvolle, functionele contexten. Ze leren hierbij 
hun communicatie steeds passender af te stemmen op doel, publiek en taalgebruikssituatie en ze 
leren daarbij passende taalregisters en taalvariëteiten te hanteren. 

Leerlingen leren communiceren in verschillende, betekenisvolle taalgebruikssituaties. Ze verwerken 
en produceren een breed scala aan mondelinge, schriftelijke, digitale en multimodale teksten. Ze 
verdiepen zich in teksten met een rijke en uitdagende inhoud van goede taalkwaliteit. De 
onderwerpen die aan bod komen, komen uit het eigen leergebied, uit andere leergebieden of uit een 
bredere maatschappelijke context. 

Door goed Fries onderwijs worden leerlingen niet alleen vaardig(er) in de Friese taal, maar worden ze 
zich ook bewust van hun verantwoordelijkheid in het behoud ervan. Fries taalvaardigheidsonderwijs 
laat leerlingen kennismaken met het Standaardfries, dat in meer of mindere mate afwijkt van het 
Fries dat zij kennen. Kennis van de norm stelt leerlingen in staat om eigen keuzes te maken in hun 
taalgebruik en die keuzes te onderbouwen. 

Betekenis en beleving van taal  

Taal is een belangrijk uitdrukkingsmiddel van identiteit en emotie. Aandacht en ruimte geven aan de 
affectieve functie van de Friese taal draagt bij aan de persoonsvorming van zowel Friestalige als niet-
Friestalige leerlingen in Fryslân.  

De kennis over de Friese taal kan gebruikt worden om het meertalig bewustzijn te versterken. Door 
globalisering, internationalisering en migratie, maar ook door technologische ontwikkelingen worden 
we steeds vaker geconfronteerd met nieuwe en onbekende talen. Leerlingen leren wat de waarde is 
van die verscheidenheid en wat de voordelen en de positieve effecten zijn van meertaligheid. 
Aandacht voor de eigen taal en de mate van meertaligheid geeft zelfvertrouwen en biedt een 
fundament voor het omgaan met andere, onbekende talen. 

Door kennis over, reflectie op en het vergelijken van Fries met andere talen, taalvariëteiten en 
bijbehorende culturen (waaronder het Nederlands en andere thuistalen) ontdekken leerlingen in 
welke mate zij meertalig zijn (thuistaal, tweede taal, nieuwe taal, straattaal, etc.). Bewustwording 
van de eigen meertaligheid geeft inzicht in de rol die het Fries als thuistaal als tweede of nieuwe taal 
heeft voor henzelf, voor anderen en voor de gemeenschap.  
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Aandacht voor en kennis over de positie en de rechten van het Fries, zoals beschreven in verdragen 
en beleid, maakt leerlingen bewust van de waarde van het Fries voor henzelf en de mensen om hen 
heen. Kennis van de erkenning die het Fries heeft in het Europees Handvest voor regionale talen of 
talen van minderheden geeft inzicht in waarom het Fries voor alle leerlingen een belangrijk 
leergebied is. 

Cultuurbewustzijn 

Beheersing van het Fries stelt leerlingen in staat om volwaardig deel te nemen aan de tweetalige 
Friese maatschappij en een beter begrip te hebben van Friestalige uitingen op straat, in teksten en 
op de radio, tv en sociale media. Leerlingen die zich taalcompetent en cultuurbewust voelen, zijn 
beter toegerust om verantwoordelijke burgers te worden van Fryslân en de samenleving in het 
algemeen.  

De waardering van en de omgang met de Friese taal is verschillend onder de bevolking van Fryslân. 
Kennis en inzicht in de Friese taal en cultuur verwerven en die leren beschouwen vanuit een 
meertalig perspectief, draagt bij aan het ontwikkelen van een positieve attitude ten opzichte van de 
Friese taal en cultuur en andere talen en culturen. Leerlingen leren dat de Friese taalsituatie niet 
uniek is, maar vergelijkbaar met andere minderheidstaalsituaties. Ze leren dat het behoud van een 
minderheidstaal en -cultuur een onderwerp is van mondiale betekenis. 

Hoe leren leerlingen Fries in po en vo? 
Differentiatie en aandacht voor thuistaal 

Voor het leren van Fries is het startpunt van leerlingen niet gelijk. Er zijn grote verschillen in de 
beheersing van het Fries tussen leerlingen die thuis Fries spreken en leerlingen die dat niet doen. 
Leerlingen die het Fries als nieuwe taal leren hebben daardoor logischerwijs een andere 
onderwijsbehoefte dan Friestalige leerlingen.  

Het aanbod binnen het leergebied Friese taal en cultuur moet aansluiten bij deze verschillende 
beginsituaties van leerlingen. Dat betekent dat leerkrachten en docenten hun aanbod en didactiek 
moeten afstemmen op de verschillende taalleerfasen waarin leerlingen zich bevinden. Daarnaast 
kunnen leerkrachten en docenten de leerlingen stimuleren om gebruik te maken van algemene 
taalvaardigheden en –kennis die gebruikt kan worden om nieuwe talen te leren. Cummins noemt dit 
the common underlying proficiency. 
 
Binnen Fryslân komen naast het Fries en het Nederlands ook andere (streek)talen en taalvariëteiten 
voor. Er kan vanuit worden gegaan dat iedereen in zekere mate meertalig is. Waardering en ruimte 
voor de verscheidenheid aan thuistalen is van invloed op het zelfvertrouwen van leerlingen. 
Bewustwording van de eigen meertaligheid en de waarde van de thuistaal (het Fries, of een andere 
(streek)taal, of een dialect) geeft inzicht in de betekenis en de waarde van de Friese taal voor de 
gemeenschap, de ander en jezelf. 

Betekenisvol en interactief 
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Het aanbod en de leeractiviteiten gericht op de Friese taal en cultuur vinden plaats in een 
betekenisvolle context. Dat wil zeggen dat de taalgebruikssituaties realistisch en functioneel zijn voor 
het gebruiken en leren van het Fries en dat de contexten betekenis geven aan het leren over Friese 
taal en cultuur. 

Interactie met andere leerlingen en de leraar is een belangrijk middel voor het ontwikkelen van taal- 
en denkvaardigheid. Leerlingen moeten worden uitgedaagd tot kwalitatief goede interactie. 
Essentieel daarbij is dat er een rijk en correct (mondeling en schriftelijk) taalaanbod is. Om de 
kwaliteit van het taalaanbod te garanderen is het van cruciaal belang dat de leerkracht een goede 
Friese taalvaardigheid heeft en de leerlingen op alle niveaus van feedback kan voorzien.  

Taalstimulering kan op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoek plaatsvinden. 
Welke invalshoek een school kiest hangt af van de visie op onderwijs en op het (vak) Fries en van 
factoren zoals de beschikbare lestijd, onderwijsvorm en leeftijd van de leerlingen. Didactische 
principes zoals CLIL (Content and Language Integrated Learning) en translanguaging, maar ook 
directe instructie en onderdompeling zijn van belang om de taalontwikkeling van leerlingen te 
stimuleren.  

Samenhang binnen het leergebied 

Het leren van het Fries of het leren over het Fries staan nooit op zichzelf. Waar in de ene situatie 
leerlingen leren het Fries te lezen en te begrijpen met behulp van een tekst uit de Fryske Kanon, 
wordt deze tekst in een andere situatie gebruikt om leerlingen te leren over de Friese cultuur, 
waarbij tevens het leren lezen van Friese woorden en de woordenschat wordt versterkt. 
Woordenschat breidt zich bijvoorbeeld uit door het lezen van Friestalige teksten over Friese cultuur 
of het lezen van Friese jeugdliteratuur. En bij functionele Friese schrijfopdrachten wordt aandacht 
besteed aan spelling en grammatica. Betekenisvolle contexten hebben een positief effect op de 
motivatie en op het beleven van plezier aan talige activiteiten en het leren van de Friese taal. De 
bronnen waarmee gewerkt wordt zijn gevarieerd, eigentijds en van goede taalkwaliteit en sluiten aan 
bij de belevingswereld van de leerlingen. 

Samenhang met andere leergebieden 

Binnen curriculum.nu besteedt zowel het leergebied Nederlands als Engels/MVT aandacht aan 
meertaligheid. Volgens beide leergebieden moeten leerlingen hun eerste taal blijven ontwikkelen als 
onderdeel van hun identiteit en voor het versterken van hun taal- en cultuurbewustzijn. Binnen het 
leergebied Friese taal en cultuur vergroten moedertaalsprekers hun reeds aanwezige taalvaardigheid 
en niet-Friestaligen leren het Fries als nieuwe taal. Beide groepen versterken in de lessen Fries hun 
metalinguïstisch bewustzijn. Daarmee sluit de visie van het leergebied Fries aan op de visie over 
meertaligheid van curriculum.nu. 

Het leergebied Fries richt zich specifiek op de Friese taal en cultuur. Algemene (taal)vaardigheden die 
onderdeel zijn van bijvoorbeeld leergebieden Nederlands en digitale geletterdheid worden in het 
leergebied Fries niet genoemd, maar kunnen uiteraard wel worden ingezet. Wanneer een school 
Fries als instructietaal hanteert bij andere vakken (CLIL), kunnen leerkrachten ervoor kiezen om 
instructies en oefeningen t.a.v. algemene (taal)vaardigheden te geven en daarbij Fries als voertaal te 
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gebruiken. De transfer vindt dan plaats naar andere vakken en talen zoals het Nederlands. Dit vraagt 
van leerkrachten en docenten om verbindingen te leggen tussen vakken en secties. 

Doorlopende leerlijnen 

De basis voor de taalontwikkeling van het Fries wordt voor een deel van de leerlingen gelegd in de 
thuisomgeving en de voorschoolse periode. Dat is niet voor alle leerlingen hetzelfde. Voor leerlingen 
die thuis niet Friestalig worden opgevoed, geldt dat hun Friese taalontwikkeling op de basisschool 
begint. Voor alle leerlingen, ook die met een beperkte Friese taalvaardigheid, moet er sprake zijn van 
een rijk Fries taalaanbod op school. De opbouw van het curriculum Friese taal en cultuur moet 
afgestemd worden op de verschillende beginsituaties van leerlingen.  

Op de basisschool maken kinderen kennis met de onderdelen van het taalonderwijs en met het Fries. 
In de onderbouw ligt de focus op het uitbreiden van de mondelinge vaardigheden en de spreekdurf, 
het opbouwen en uitbreiden van woordenschat, en het vergroten van de nieuwsgierigheid naar de 
Friese taal en cultuur en naar talen en culturen in het algemeen. Differentiatie speelt hierin een 
belangrijke rol, zodat leerlingen naar behoefte worden gestimuleerd en ondersteund om de 
beheersing van de thuistaal Fries te versterken of het Fries als nieuwe taal te leren.  

In de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs bouwen 
leerlingen voort op wat zij hebben geleerd en komt er meer aandacht voor schriftelijke 
vaardigheden. Het aanbod biedt uitdaging op het niveau van elke leerling en sluit aan bij de 
belevingswereld en de behoefte voor persoonlijke en sociale ontwikkeling en hun (toekomstige) 
kwalificatie. De betekenisvolle context verandert van alledaagse naar algemenere en complexere 
situaties. Het publiek waarmee mondeling en schriftelijk gecommuniceerd wordt breidt zich uit van 
informeel naar meer formeel, waarbij leerlingen steeds adequater gebruik leren maken van 
eigentijdse media en tekstsoorten.  

 


