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1. INLEIDING 

Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, hebben we in Nederland wettelijk 

vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Dat ligt vast in de vorm van 

kerndoelen en eindtermen: het curriculum. Deze landelijke doelen zijn dertien jaar geleden 

voor het laatst vastgesteld inclusief de kerndoelen voor het leergebied Fries. 

Om het curriculum te actualiseren hebben leraren en schoolleiders, binnen Curriculum.nu, 

voor negen leergebieden voorstellen gedaan die de basis vormen voor de herziening van de 

kerndoelen en eindtermen. Sinds 2014 is de provincie Fryslân  verantwoordelijk voor het 

curriculum Fries. De herziening van de kerndoelen en eindtermen voor Fries was daarom 

geen onderdeel van het landelijke traject. 

In 2018 heeft de provincie een ontwikkelteam in het leven geroepen om de inhoud van het 

nieuwe curriculum voor het leergebied Friese taal & cultuur te bepalen: Kurrikulum.frl. Het 

ontwikkelteam bestond uit leraren, schoolleiders, lerarenopleiders, wetenschappers, 

beleidsmedewerkers onderwijs en onderwijsadviseurs. In de periode 2018-2019 is door dit 

ontwikkelteam de preambule geschreven en de eerste basis gelegd voor de visie op het 

leergebied en bijpassende grote opdrachten (fase 1).  

 

In de periode maart-april 2020 zijn de visie en de grote opdrachten onder leiding van Cedin 

bijgeschaafd en aangescherpt. Na de herziening van de grote opdrachten (GO’s) is door de 

werkgroep van Cedin en een veldgroep met leraren, schoolleiders, lerarenopleiders gewerkt 

aan het uitwerken van iedere GO in bouwstenen. 

In dit document vindt u een toelichting op de definitieve documenten die samen het 

Kurrikulum.frl vormen. In hoofdstuk 2 wordt toegelicht op welke manier de verschillende 

documenten samenhangen en elkaar beïnvloeden. In hoofdstuk 3 tot en met 5 wordt een 

toelichting gegeven op respectievelijk de herziene visie, de grote opdrachten en de 

bouwstenen. In hoofdstuk 6, paragraaf 6.1, wordt uitgelegd op welke wijze en op welke 

gronden de grote opdrachten uit fase 1 zijn aangepast. Ook wordt uitgelegd op welke wijze 

het veld is betrokken bij deze herziening. In paragraaf 6.2 wordt het ontwikkelproces van de 

bouwstenen toegelicht en de rol die het veld hierin gespeeld heeft.  

In hoofdstuk 7 wordt een samenvatting gegeven van de feedback die door de veldgroep en 

stakeholders is gegeven op de grote opdrachten en de bouwstenen. Er wordt toegelicht 

waarom de feedback wel of niet geleid heeft tot aanpassingen. In het proces zijn ook 

leerlingen bevraagd over wat zij zouden willen leren als het gaat om het Fries en waarom ze 

dat belangrijk vinden. Een samenvatting van hun reacties is ook te lezen in dit hoofdstuk. In 

hoofdstuk 8 worden een aantal aanbevelingen gedaan voor het curriculum in de bovenbouw 
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en in hoofdstuk 9 worden adviezen gegeven voor het vervolgproces en implementatie. In 

hoofdstuk 10 is een begrippenlijst opgenomen.  
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2. SAMENHANG PREAMBULE, VISIE, GROTE OPDRACHTEN EN BOUWSTENEN  

Het Kurrikulum.frl bestaat uit vier delen. Deze zijn opgenomen in twee documenten.   

1. De preambule (in document 1) 

Dit is een document dat in fase 1 door het eerste ontwikkelteam is opgesteld. Het bevat 

een analyse van het huidige curriculum Fries, een overzicht van ontwikkelingen in beleid 

en in het denken over het onderwijs van Fries en meertaligheid, de uitleg waarom de 

herziening van het curriculum aan de orde is en wensen die meegenomen zouden 

moeten worden bij het opstellen van het nieuwe curriculum. 

2. De visie (in document 1) 

In dit document staat beschreven waarom leerlingen in het po en vo Fries leren, wat ze 

leren en hoe ze leren. Hierin zijn inzichten en theorieën uit de preambule verwerkt. De 

visie is een logisch vervolg op de preambule.  

3. De grote opdrachten (in document 1) 

De grote opdrachten geven de vier essenties van het leergebied Friese taal & cultuur 

weer. De grote opdrachten vormen als het ware de schakel tussen de visie en de 

bouwstenen 

4. De bouwstenen (in document 2)  

Elke grote opdracht is uitgewerkt in bouwstenen. De bouwstenen beschrijven wat 

leerlingen aangeboden moeten krijgen om bepaalde vaardigheden en kennis te 

ontwikkelen. De inhoud van de bouwstenen zijn een verdere concretisering van de 

inhoud van de grote opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1: Samenhang preambule, visie, grote opdrachten en bouwstenen 
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3. TOELICHTING OP DE VISIE 

We beschrijven in de visie op het leergebied het waarom, wat en hoe betreffende het 

onderwijs in de Friese taal & cultuur. Eerst worden de belangrijkste argumenten voor Fries 

onderwijs beschreven. Vervolgens wordt toegelicht waarop het leergebied zich in primair en 

voortgezet onderwijs hoofdzakelijk richt en tenslotte hoe leerlingen vaardig worden in de 

Friese taal en over de Friese cultuur leren. 

In de paragraaf Waarom leren leerlingen in po en vo Fries beschrijven we de pedagogische, 

cultureel-maatschappelijke en taalpolitieke redenen voor Fries onderwijs. Vrijwel alle 

scholen in Fryslân zijn verplicht aandacht te besteden aan het leergebied Friese taal & 

cultuur. Duidelijkheid over deze redenen draagt bij aan de acceptatie en motivatie om dit 

leergebied op te nemen in het curriculum. 

Het onderwijs dat leerlingen genieten heeft drie hoofddoelen: kwalificatie, socialisatie en 

persoonsvorming (Biesta). Het pedagogische argument sluit aan op het hoofddoel 

persoonsvorming. Het Fries is voor een deel van de leerlingenpopulatie de moedertaal en 

daarmee een belangrijk deel van hun identiteit. Het ontwikkelen van de moedertaal en je 

mogen ontwikkelen in je moedertaal is belangrijk voor de individuele persoonsvorming. 

Het cultureel-maatschappelijke argument sluit aan op de hoofddoelen kwalificatie en 

socialisatie. Om elkaar te begrijpen en voor de onderlinge verbondenheid is het voor alle 

inwoners van Fryslân belangrijk om het Fries te begrijpen en (al dan niet in het Fries) 

adequaat te kunnen reageren en communiceren.  

Er is bewust gekozen om in de visie het taalpolitieke argument te noemen. De positie van 

het Fries vraagt om inzicht in en bewustwording van de waarde van het Fries, het belang van 

kwaliteitsbehoud en de waarde van onderwijs in Friese taal & cultuur bij alle leerlingen in 

Fryslân (Friestalig en niet-Friestalig).  

In de preambule staat genoemd dat Nederland zichzelf, als lidstaat van de Raad van Europa, 

verplicht heeft om het Fries en de Friese cultuur te beschermen. Deze verplichting 

ondersteunt het taalpolitieke argument.  

In de paragraaf Wat leren de leerlingen bij Fries in het po en vo beschrijven we de drie 

kerninhouden. Het gaat om: 

 Friese taalvaardigheden en communiceren in het Fries 

 Betekenis geven aan en beleven van de Friese taal 

 Cultuurbewustzijn 
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Deze drie kerninhouden zijn in de periode 2018-2019 (fase 1) tot stand gekomen door 

samenwerking en overleg tussen partijen die betrokken zijn bij het onderwijs Friese taal & 

cultuur. Deze drie kerninhouden worden dus breed gedragen. Ze vormen een goede basis 

voor de grote opdrachten voor zowel po als vo.  

De drie kerninhouden dragen bij aan de drie hoofddoelen van het onderwijs. Fries leren 

verstaan, spreken, lezen en ook het kunnen schrijven in het Fries, maken goede mondelinge 

en schriftelijke communicatie mogelijk (kwalificatie en socialisatie). Taal is een drager van 

cultuur. Inzicht in en kennis van de cultuur dragen bij aan de persoonsvorming van iedere 

leerling. Door de Friese cultuur in het Fries te beleven en er in het Fries over na te denken en 

te praten, wordt tegelijk de Friese taalontwikkeling van leerlingen gestimuleerd 

(kwalificatie).  

In de paragraaf Hoe leren leerlingen Fries in po en vo beschrijven we de belangrijkste 

didactische uitgangspunten. 

1. Differentiatie 

In de preambule staat genoemd dat de situatie m.b.t. het Fries op scholen enorm kan 

verschillen. Deze verschillen vragen nadrukkelijk om differentiatie.  

Ten eerste speelt de taalachtergrond een belangrijke rol. Leerlingen voor wie Fries de 

moedertaal is, hebben een voorsprong op leerlingen voor wie Fries minder bekend of 

zelfs helemaal nieuw is. Het is belangrijk dat het aanbod enerzijds de Friestalige 

leerlingen voldoende uitdaagt om hun moedertaal verder te ontwikkelen, en anderzijds 

de leerlingen voor wie Fries minder bekend of nieuw is de basis biedt en deze vervolgens 

uitbreidt. Het verschil in taalachtergrond vraagt dus om differentiatie in didactiek en 

aanbod als we alle leerlingen willen laten profiteren van het onderwijs.  

Ten tweede gaat differentiatie niet alleen gaat om verschillen in de taalachtergrond. 

Leerlingen verschillen ook in taalgevoeligheid, het gemak waarmee ze Fries (en andere 

vreemde talen) leren en de mate waarin ze gemotiveerd zijn om het Fries te leren. Deze 

verschillen vragen ook om differentiatie in aanbod en didactiek.  

 

2. Betekenisvol en interactief leren 

Betekenisvol en interactief leren is voor het leergebied Friese taal & cultuur belangrijk in 

verband met het stimuleren van het taalleerproces en het vergroten van de motivatie. 

Door betekenisvol onderwijs te bieden waarin het begrijpen, spreken, lezen én schrijven 

van het Fries nuttig en waardevol is, zullen leerlingen zich uitgedaagd voelen om het 

Fries te willen leren en te gebruiken.  

Interactie is een effectief didactisch middel om een nieuwe taal te leren en de 

taalvaardigheden uit te breiden. Daarbij is het van belang dat leerkrachten po en 
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docenten vo zelf het Fries beheersen en op natuurlijke wijze als voertaal kunnen 

inzetten. 

 

Betekenisvol en functioneel taalleren kan ook vorm krijgen door geïntegreerd meertalig 

onderwijs te bieden. In de preambule wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in 

het denken over meertalig onderwijs. Talen hoeven niet meer per se separaat van elkaar 

aangeboden te worden, maar kunnen in samenhang worden geleerd. Denk aan een les 

geschiedenis waarbij Fries de voertaal is, naar Friese bronnen wordt geluisterd en/of een 

Friese tekst wordt gelezen. Het leren van kennis én de Friese taal gaan op deze manier 

hand in hand. Deze vorm van integratie maakt lessen betekenisvoller, functioneler en 

biedt de mogelijkheid om onderwijstijd efficiënt(er) te besteden. Integratie van kennis- 

en taaldoelen vraagt echter wel om specifieke didactische kennis en vaardigheden van 

leerkrachten en docenten.  

 

3. Samenhang binnen het leergebied 

Voor het leergebied Friese taal & cultuur zijn vier grote opdrachten beschreven. Deze zijn 

behalve door een titel, ook door een nummering van elkaar te onderscheiden. De 

nummering heeft geen hiërarchische betekenis en geeft ook niet een verplichtende 

volgorde aan.  

Aan de andere kant is de nummering niet geheel toevallig. Om het Fries te willen leren, 

helpt het om eerst te begrijpen wat het Fries betekent voor jezelf, voor een ander en 

voor Fryslân. Deze bewustwording draagt bij aan waardering voor het Fries (positieve 

attitude) en bevordert de motivatie om Fries te leren en te gebruiken. Vandaar dat er 

gekozen is om de grote opdracht Identiteit en taal yn beweging nummer 1 te geven. GO2 

(It is al begûn) betreft het leren van de Friese taal: spreken, in gesprek gaan, luisteren, 

lezen en schrijven. Deze vaardigheden zijn nodig om Friestalige bronnen te begrijpen, de 

lessen Fries te kunnen volgen en (schriftelijke) opdrachten te kunnen maken.  

GO3 (Sjoch om ’e hoeke) betreft het onderdeel Friese cultuur, waarbij de Friese taal een 

belangrijke rol speelt. Taal is een drager van cultuur. Door Fries als voertaal in te zetten 

en door Friestalige bronnen te gebruiken, kunnen taalleren en kennisontwikkeling hand 

in hand gaan.  

GO4 (Sin’ en wille) staat in het teken van taalplezier en taalkunst. Spelen met taal 

bevordert de taalontwikkeling: in de creatieve omgang met taal worden taal-, spelling- 

en grammaticaregels op een geheel eigen wijze ontdekt en geleerd. Spelen met deze 

regels vergroot het inzicht in het taalsysteem en versterkt het taalgevoel en -plezier.  

 

De vier grote opdrachten beslaan elk een deel van het curriculum Friese taal & cultuur. 

Bij het opstellen van de GO’s is nadrukkelijk gelet op het voorkomen van dubbele 
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inhouden.  

De vier grote opdrachten moeten echter wel in samenhang worden gezien. Bijvoorbeeld: 

leerlingen moeten Fries leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven (GO2) om Friese 

geschiedenisteksten te kunnen lezen (GO3) en/of Friese gedichten te maken (GO4). 

Inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen talen (GO1) helpt bij het ontwikkelen 

van inzicht in grammatica en taalstructuur (GO2). Et cetera. 

De accenten die de leerkracht of docent wel of niet legt op bepaalde GO’s en of het 

schoolspecifieke curriculum zich meer richt op geïntegreerd taalleren of vakgericht 

onderwijs (‘Fries als vak’), wordt bepaald door het beleid van de school.  

 

4. Samenhang met andere leergebieden 

Het leergebied Friese taal & cultuur heeft dwarsverbanden met leergebieden in het 

Curriculum.nu. Er is voor gekozen om vaardigheden die binnen andere leergebieden 

worden geleerd en ‘overdraagbaar’ zijn naar het Fries, niet op te nemen in het 

leergebied Friese taal & cultuur. Denk bijvoorbeeld aan begrijpend lezen: Wanneer er 

Friese teksten worden (voor)gelezen, maken leerlingen gebruik van leesstrategieën die 

geleerd zijn in het leergebied Nederlands. Andersom kan natuurlijk ook: De leerkracht of 

docent kan de leesstrategieën aanleren aan de hand van Friese teksten. We gaan ervan 

uit dat leerkrachten en docenten op scholen waar het leren van Fries geïntegreerd wordt 

met andere vakken, deze mogelijkheden kennen en gebruiken.  

 

In figuur 2 is te zien wat de relatie is van de vier grote opdrachten van het leergebied 

Friese taal & cultuur met grote opdrachten van leergebieden uit Curriculum.nu. 

 

5. Doorlopende leerlijnen 

Hier beschrijven we de uitdagingen binnen het leergebied Friese taal & cultuur om voor 

alle leerlingen een ononderbroken en gepaste doorgaande leerlijn te realiseren. 

Vanwege de verschillen in beginsituatie (taalachtergrond, motivatie, gevoeligheid voor 

taalleren en het verschil in taalleren tussen jonge en oudere leerlingen) is aandacht voor 

de doorgaande lijn belangrijk. Zie ook punt 1 (Differentiatie).  
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Fries Nederlands Engels Kunst en 
cultuur 

Burgerschap Mens en 
maatschappij 

GO1 
Identiteit 
en taal yn 
beweging 

GO2 
Taalbewustzij
n en 
taalleervaardi
gheden 
 
GO3 
Meertaligheid 
en 
cultuurbewus
tzijn 

GO3 
Interculturele 
communicatie
ve 
competentie 
GO4 
Taalbewustzij
n 
GO5 
Meertaligheid 

 GO4 Identiteit 
GO5 
Diversiteit 
GO6 
Solidariteit 
GO9 
Globalisering 
GO11 Denk- 
en 
handelswijzen 

GO6 
Diversiteit 

GO2 
It is al 
begûn 

GO1 
Interactie en 
een rijk 
taalaanbod 
ten behoeve 
van taal- en 
denkontwikke
ling 
 
GO5 
Doelgericht 
communicere
n 

GO1 
Effectieve 
grensoverstijg
ende 
communicatie 

   

GO3 
Sjoch om’ 
e hoeke 

 GO3 
Interculturele 
communicatie
ve 
competentie 

GO5 Kunst- 
en 
cultuurhistori
sche 
contexten 

 GO2 Tijd en 
chronologie 

GO4 
Sin’ en 
wille 

GO4 
Experimenter
en met taal 
en vormen 
van taal 
 
GO7 
Leesmotivatie 
en literaire 
competentie 

GO2 
Creatieve 
vormen van 
taal  

GO7 Beleven 
van kunst 

  

Figuur 2: Overzicht van dwarsverbanden tussen leergebied Friese taal & cultuur en leergebieden Curriculum.nu 
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4. TOELICHTING OP DE GROTE OPDRACHTEN 

In vier grote opdrachten is uitgewerkt hoe het leergebied Friese taal & cultuur bijdraagt aan 

de hoofddoelen van het onderwijs (persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie) en de drie 

kerninhouden zoals beschreven in de visie. Behalve dat de grote opdrachten over kennis en 

vaardigheden gaan, gaat het ook om motivatie en plezier in het leren van het Fries. Leren 

over de taal, maar ook spelen met de taal dragen bij aan taalontwikkeling en de ontwikkeling 

van een positieve attitude t.a.v. Friese taal en cultuur.  

Vanuit de drie kerninhouden en de visie op meertaligheid zijn vier grote opdrachten 

ontstaan die de essentie van het leergebied Friese taal & cultuur meer concretiseren.  

De vier grote opdrachten zijn: 

1. Identiteit & Taal yn beweging 

In deze grote opdracht gaat het om inzicht in de rol en waarde van het Fries voor de 

leerling zelf en voor anderen en de bewustwording van de meertalige maatschappij. 

Deze grote opdracht draagt bij aan de hoofddoelen persoonsvorming en socialisatie. 

2. It is al begûn 

Deze grote opdracht betreft het leren van Fries voortbouwend op de aanwezige 

vaardigheden, mogelijkheden en motivatie van leerlingen om het Fries te kunnen en 

willen leren. Het gaat om het leren luisteren (begrijpen), spreken (monoloog), in gesprek 

zijn (communiceren), lezen én het correct kunnen schrijven van het Fries. Deze grote 

opdracht draagt bij aan het hoofddoel kwalificatie. 

3. Sjoch om ’e hoeke 

Deze grote opdracht gaat over de Friese maatschappij, de omgeving en het cultureel 

erfgoed van vroeger, nu en de toekomst. Taal, als drager van cultuur, maakt onderdeel 

uit van de Friese cultuur. Deze grote opdracht draagt bij aan de hoofddoelen kwalificatie, 

persoonsvorming en socialisatie. 

4. Sin’ en wille 

Deze grote opdracht draait om taalplezier en het versterken van de leermotivatie voor 

het Fries. Creatief omgaan met de Friese taal en kennis maken met creatieve vormen van 

taal, waaronder de Friese literatuur dragen, bij aan taalgevoel, spreekdurf, 

woordenschatuitbreiding, inzicht in taalstructuur, etc. Dit stimuleert het verder 

ontwikkelen van de Friese taalvaardigheden. Deze grote opdracht draagt bij aan de 

hoofddoelen persoonsvorming en kwalificatie. 

In alle grote opdrachten wordt aandacht besteed aan de vijf taaldomeinen: luisteren 

(begrijpen), spreken (monoloog), in gesprek zijn (communicatie), lezen en schrijven.  

GO2 draait helemaal om deze vijf domeinen, waarbij het belangrijk is dat er zoveel mogelijk 
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gebruik wordt gemaakt van betekenisvolle, authentieke en hedendaagse bronnen. 

In GO1 is aandacht voor de vijf domeinen vanuit het perspectief meertaligheid. In GO3 

worden de taalvaardigheden in samenhang met kennis over de Friese cultuur en 

geschiedenis geleerd en in GO4 is aandacht voor de vijf domeinen vanuit creatief 

perspectief. Idealiter is de voertaal in alle lessen Fries.  

De hoeveelheid tijd die aan de verschillende domeinen wordt besteed, zal bepaald worden 

door de keuze van de leerkracht en docent maar ook van het beleid van de school t.a.v. het 

leergebied Friese taal & cultuur. 

Bij het leren en uitbreiden van taalvaardigheden is het didactisch principe doeltaal = voertaal 

effectief. Deze aanpak wordt ook gehanteerd bij de vreemde talen (Engels, Frans en Duits). 

We gaan ervan uit dat de leerkrachten en vakdocenten Fries deze didactische aanpak 

kennen en hanteren.  

In GO3 staat het gebruik van Fries als voertaal expliciet genoemd. Dit heeft de volgende 

reden: in de huidige situatie zijn er scholen die alleen ‘heemkunde’ geven als het gaat om 

Fries. Het betreft scholen in gebieden die minder Friestalig zijn. Het is aannemelijk dat de 

voertaal tijdens de lessen op deze scholen niet het Fries is. Heemkunde zit verweven in GO3. 

Door Fries als voertaal expliciet te noemen in deze GO, stimuleren we leerkrachten om 

leerlingen de Friese cultuur te laten ervaren en er over te leren in de Friese taal. 

Het hanteren van Fries als voertaal in de les impliceert dat leerkrachten en docenten het 

Fries voldoende machtig moeten zijn. In het voortgezet onderwijs is dat vanzelfsprekend 

vanwege de vereiste opleiding tot vakdocent Fries. In het primair onderwijs zijn (nog) lang 

niet alle leerkrachten opgeleid en bevoegd om Fries te geven.  

 

 

 

 

  



  
  13 
 

5. TOELICHTING OP DE BOUWSTENEN 

Elke grote opdracht is uitgewerkt in bouwstenen. In de bouwstenen wordt beschreven welke 

kennis en vaardigheden de leerlingen leren en door middel van welke leeractiviteiten zij dit 

kunnen doen. Ter inspiratie en verduidelijking worden er in de bouwstenen 

praktijkvoorbeelden genoemd. 

Voor het po worden de bouwstenen in twee fasen beschreven: onderbouw (groep 1-4) en 

bovenbouw (groep 5-8).Voor vo bovenbouw leveren we in deze toelichting aanbevelingen 

aan die mogelijk richtinggevend kunnen zijn voor de formulering van eindtermen vo (zie 

hoofdstuk 9). 

De bouwstenen bestaan uit drie onderdelen: 

1. Doelen (De leerlingen leren ...) 

2. Leeractiviteiten (Dit leren zij o.a. door ...)  

3. Didactisch handelen en aanbod (Voorbeelden, ideeën didactisch handelen en aanbod) 

1. Doelen 

In een curriculum (en kerndoelen) staat aangegeven wat leerlingen aangeboden moeten 

krijgen om bepaalde vaardigheden en kennis te kunnen ontwikkelen. De doelen zoals die 

geformuleerd zijn onder ‘De leerlingen leren’ beschrijven dus waar het aanbod op gericht 

moet zijn, zodat leerlingen de kans krijgen deze vaardigheden en kennis te ontwikkelen 

(opportunity to learn). De doelen onder De leerlingen leren beschrijven niet in welke mate 

leerlingen deze kennis en vaardigheden moeten leren beheersen. Beheersingsdoelen staan 

wat betreft de vijf taaldomeinen beschreven in het referinsjeramt Frysk. Elke school bepaalt 

zelf de ambities, per groep of individuele leerling, als het gaat om beheersingsdoelen. 

Ambities kunnen afhangen van taalachtergrond en het niveau van de leerling(en), maar ook 

van de visie van de school op het leergebied Friese taal & cultuur.  

Een curriculum schrijft ook geen minimumlestijd voor. Uit VVTO*-onderzoek blijkt dat de 

inzet van minimaal 60 minuten per week per leerjaar een positief effect heeft op de 

taalontwikkeling van het Engels, mits het aanbod en de instructie effectief zijn. Dat zou 

kunnen betekenen dat ook voor Fries een minimale eis van 60 minuten per week per leerjaar 

zou kunnen gelden. Om Fries een gelijkwaardige(re) plek naast het Nederlands te geven en 

Friessprekende leerlingen de mogelijkheid te bieden om hun moedertaal verder te 

ontwikkelen zou men van mening kunnen zij dat een uur veel te weinig is. Scholen die Fries 

integreren bij andere vakken zullen op een natuurlijke wijze veel meer lestijd voor Fries 

creëren. Kortom, de hoeveelheid lestijd die een school beschikbaar stelt om het aanbod 

Friese taal & cultuur in vorm te geven, is een keuze van de school zelf en afhankelijk van visie 

en beleid.  
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2. Leeractiviteiten 

Onder Dit leren zij o.a. door worden leeractiviteiten genoemd. Het leren van een taal 

verloopt volgens verschillende fasen: van passief via reproductief naar productief. De 

genoemde leeractiviteiten passen bij deze verschillende fasen en bieden op die manier 

ruimte voor differentiatie. De genoemde leeractiviteiten zijn afgeleid van de taxonomie van 

Bloom, waarbij de ‘lagere orde’ leer- en denkactiviteiten gericht zijn op begrijpen, 

onthouden en toepassen, en de ‘hogere orde’ leer- en denkactiviteiten op analyseren, 

evalueren en creëren. Figuur 3 is een overzicht van de leeractiviteiten die in de bouwstenen 

worden genoemd passend bij de fasen van Bloom. 

Er staat bewust 'onder andere' bij, omdat naast de genoemde denk- en leeractiviteiten 

leerkrachten en docenten mogelijk zelf andere of aanvullende leeractiviteiten bedenken ten 

behoeve van het leerdoel. 

Fasen Bloom Soorten leeractiviteiten genoemd in de bouwstenen 
 

1. Onthouden Beleven en ervaren 
Meezingen meedoen (imiteren) 
Kijken en luisteren naar 
Respect ontwikkelen 
Kennis nemen van (bijv. officiële documenten) 
Oefenen met 
Naschrijven of –stempelen 
Bezoeken van (theaters, musea, …) 
Naspelen van 

2. Begrijpen Kijken en luisteren naar 
Instructies begrijpen 
Lezen van/luisteren naar 
Zich inleven in …  
Beseffen 
Informatie verwerken 

3. Toepassen Het uitvoeren van (dagelijkse routines, opdrachten…) 
Fries te spreken bij .. 
Meespelen (toneelvoorstelling) 
Raadplegen van bronnen 
Vertalen 
Controleren van eigen schrijfwerk 

4. Analyseren Onderzoeken, bestuderen  
Discussiëren 
Literaire gesprekken voeren 
Nadenken over en bespreken (bijv. wanneer en met wie ze 
welke taal spreken) 
Iemand bevragen/interviewen 
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5. Evalueren Zaken vergelijken 
Uitkomsten of processen bespreken 
Reflecteren op 
Vertellen over 
Beredeneren en beargumenteren 
Waardering geven en deze onderbouwen 

6. Creëren Mening vormen 
Bedenken hoe … of op zoek te gaan naar (oplossingen, een 
vorm, ander woord voor) 
(Vrij) vertalen 
In beeld brengen 
Schrijven over of van (verhalen, gedichten) 
Experimenteren met woorden, klanken, talen 
Rollenspel bedenken en uitvoeren 
Feedback verwerken 
Discussies voeren en (eigen) argumenten verwoorden 
Presentaties en werkstukken maken en geven  
Taalkunst maken 
Fantaseren en associëren 

Figuur 3. Overzicht van genoemde leeractiviteiten in de bouwstenen verdeeld over de fasen van Bloom. 
 

3. Didactisch handelen en aanbod 

Tot slot zijn in de bouwstenen lesvoorbeelden opgenomen. Deze voorbeelden zijn bewust 

beschreven vanuit het perspectief van de leerkracht. De leerkracht is verantwoordelijk voor 

het aanbod en bedenkt de werkvormen zodat leerlingen input verwerken en actief aan de 

slag gaan. 

De voorbeelden zijn opgenomen om de inhoud van het doel (de leerlingen leren) en de 

leeractiviteiten (dit leren zij door) te verduidelijken. Ook kunnen de voorbeelden inspireren. 

Ze zijn niet voorschrijvend bedoeld. Mogelijk ontstaat door de voorbeelden het idee dat elk 

leerdoel in een aparte les of activiteit aangeboden moet worden. Dat hoeft niet. Zoals GO’s 

samenhangen, hangen ook doelen uit meerdere bouwstenen samen. In een les kunnen zelfs 

doelen uit bouwstenen van verschillende GO’s aan de orde komen.  

 

 

 

* VVTO staat voor Vroeg VreemdeTaalOnderwijs. Zoals Engels vanaf groep 1 in de basisschool.  
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6. TOELICHTING OP DE WERKWIJZE FASE 2 

Zowel voor het landelijk curriculum als voor het Kurrikulum.frl bestond de wens om de 

inhoud tot stand te laten komen door het veld. De korte tijd waarin de herziening van grote 

opdrachten en de ontwikkeling van de bouwstenen gerealiseerd moest worden, vroeg om 

strikte leiding. Om het veld optimaal te betrekken bij de ontwikkeling en gebruik te maken 

van aanwezige expertise is vooraf een werkstructuur opgesteld. Hierin zou een kleine 

werkgroep de leiding hebben m.b.t. voorbereidingen, communicatie, verwerking en 

publicatie. Het werkveld is verdeeld in twee groepen: een veldgroep, bestaande uit 

onderwijsprofessionals, en een groep stakeholders. De veldgroep is intensief betrokken bij 

het proces en regelmatig gevraagd input en feedback te leveren. De groep stakeholders is 

middels digitale wegen om feedback gevraagd.  

In paragraaf 6.1 wordt stap voor stap beschreven hoe de herziening van de grote opdrachten 

heeft plaatsgevonden en in 6.2 hoe de bouwstenen tot stand zijn gekomen. 

6.1 Werkwijze herziening GO’s 

De vier grote opdrachten zijn tot stand gekomen na een herziening van de eerste versie 

opgesteld in fase 1. Deze versie bestond uit zes grote opdrachten. 

Richtinggevend bij de herziening was de vraag van de provincie om een kwaliteitsverbetering 

met de volgende aandachtspunten: 

 een eenduidigere schrijfstijl  

 gelijkwaardigere uitwerkingen 

 het weghalen van mogelijke overlap in huidige beschrijvingen 

 meer aandacht voor Fries als eerste en als tweede taal 

Naar aanleiding van een inhoudelijke analyse is het aantal grote opdrachten teruggebracht 

van zes naar vier. In de nieuwe versie hebben alle inhoudelijke punten uit de voorgaande 

versie opnieuw een plek gekregen. De inhouden van de grote opdrachten The only iennige … 

en Taal yn beweging zijn samengevoegd onder GO1 Identiteit en taal yn beweging. De 

inhoud van de grote opdracht It ferhaal giet is in de herziening deels geplaatst bij GO3 Sjoch 

om ’e hoeke (verhalen die vertellen over de Friese geschiedenis en cultuur) en deels onder 

GO4 Sin’ en wille (vertellingen, Friese jeugdliteratuur en creatief schrijven) en GO2 It is al 

begûn (Fries leren lezen en correct leren schrijven met behulp van bronnen). 

Bij de herziening is gelet op een evenwichtige verhouding tussen de vier grote opdrachten 

en dat de inhoud van elk van de GO’s een duidelijk beeld oproept bij leerkrachten. Ook is 

gelet op de totale omvang van het curriculum Friese taal & cultuur. De grote opdrachten 1 
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en 4 zijn een uitbreiding op het vorige curriculum. Aandacht voor Fries in een meertalig 

perspectief en creatieve taalvorming zijn nieuwe facetten die passen bij nieuwe inzichten 

t.a.v. leren en meertalige ontwikkeling. Ze bieden mogelijkheden om op andere, nieuwe 

manieren aandacht te besteden aan het Fries en leerlingen te motiveren het Fries te leren 

en gebruiken. De toevoeging van deze twee grote opdrachten bieden ook nieuwe 

mogelijkheden om te differentiëren en tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen. 

Om inhoud te geven aan deze vier grote opdrachten is niet alleen gekeken naar de eerste 

versie, maar ook naar de grote opdrachten in verwante leergebieden in het Curriculum.nu. 

In figuur 1 staat het overzicht van leergebieden waarnaar gekeken is. Er is voor gekozen om 

‘overdraagbare’ kennis en vaardigheden, zoals begrijpend lezen, ICT-vaardigheden, 

algemene creatieve vorming, etc., niet mee te nemen in het Kurrikulum.frl. Dat is wel 

gedaan als er sprake is van een specifieke toepassing is op het Fries. Denk aan leesmotivatie 

voor Friese literatuur of het leren lezen van specifiek Friese klanken en lettertekens. 

 

 

Figuur 4: Analyse van de 6 Grutte Opdrachten 

In de vier grote opdrachten staat altijd de Friese taal & cultuur in het middelpunt. 

Meertaligheid, het gebruik van andere talen en de vergelijking met Nederlands en andere 

(thuis)talen staan altijd in dienst van het leren van het Fries en de bewustwording t.a.v. 

Friese taal & cultuur. 

De herziening van de grote opdrachten is in twee stappen aan het veld voorgelegd voor 

feedback en goedkeuring. 
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Stap 1: Uitleg en bespreking van de aanpassingen in de veldgroep. De veldgroep bestond uit 

leerkrachten po, docenten vo, schoolleiders po, teamleiders vo, lerarenopleiders en 

beleidsmedewerkers onderwijs. Zij hebben feedback gegeven op de herziening n.a.v. de 

volgende feedbackvragen: 

 Hebben we met deze vier GO’s alle aspecten van een curriculum Friese taal en cultuur 

gedekt?  

 De GO’s zijn natuurlijk met elkaar verbonden, maar hebben ze ook voldoende eigenheid? 

Waar zie je nog overlap? Welk item op welke plek heeft je voorkeur?  

 Kun je je bij elke GO voorstellen welke of wat voor soort opdrachten je zou geven aan 

leerlingen? Welke wel en welke (nog) niet? 

 Moet of kan het Fries een prominentere plek krijgen in de items? Zo ja, welke items 

zouden aangepast of toegevoegd moeten worden? 

 Welke items lenen zich voor differentiatie tussen Friese en niet-Friestalige leerlingen? Of 

welke items zouden toegevoegd moeten worden om die differentiatie mogelijk te 

maken? 

Feedback van de veldgroep heeft geleid tot de structuur van de huidige beschrijvingen: een 

inspirerende titel, een inhoudelijke titel, een korte karakteristiek van de inhoud, beschrijving 

van de relevantie en beschrijving van de inhoud in subparagrafen. 

Stap 2: Na verwerking van de feedback zijn de grote opdrachten op de website 

Kurrikulum.frl gepubliceerd. Alle betrokkenen in Friesland hebben een mail ontvangen 

waarin deze publicatie is aangekondigd. In een kort filmpje is een uitleg gegeven en iedereen 

uitgenodigd om online feedback te geven via een digitaal feedbackformulier. Om zeker te 

zijn van een brede respons hebben we een aantal stakeholders persoonlijk benaderd met de 

vraag om feedback te geven via het online formulier en hebben we deze personen tevens 

geïnterviewd, zodat zij hun antwoorden nader konden toelichten. Zie hoofdstuk 7 voor 

verdere informatie over de feedback en de verwerking daarvan. 

Naar aanleiding van de feedback van stakeholders zijn de grote opdrachten verder 

aangescherpt en aangepast tot de huidige versie. 

 

 

 

 

Figuur 4: Proces en tijdpad herziening van de grote opdrachten 
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6.2 Werkwijze ontwikkeling bouwstenen 

De bouwstenen van het Curriculum.nu zijn al enige tijd gereed. Deze zijn door velen van 

kritiek voorzien. De uitgebreidste en constructiefste feedback is gegeven door Biesta. Hij 

geeft aan dat de beschrijvingen in het Curriculum.nu te veel gericht zijn op het kennen en 

kunnen van leerlingen. Biesta geeft aan dat een curriculum breder is dan alleen eindtermen. 

Een curriculum draait om drie zaken. Als eerste moet er een duidelijk antwoord zijn op de 

vraag ‘waartoe moet het onderwijs leiden?’ Vervolgens kunnen het ‘hoe’ en ‘wat’ 

beantwoord worden. Het aanbod en de wijze waarop de leerling met dat aanbod aan de slag 

gaat en oefent is een essentieel onderdeel van het curriculum. Leerkrachten en docenten 

maken daarbinnen steeds keuzes om hun onderwijs af te stemmen op onderwijsbehoeften 

van hun leerlingen.  

De stevige feedback die het Curriculum.nu gekregen heeft op de uitwerking van de 

bouwstenen, wilden we vermijden. Daarom hebben we, in samenwerking met de veldgroep, 

een eigen vorm ontwikkeld voor de bouwstenen. 

Stap 1: Als startpunt hebben we de veldgroepleden gevraagd bij elke subparagraaf van GO1 

succesvolle en inspirerende lesvoorbeelden uit hun eigen praktijk aan te leveren. We hebben 

bewust gekozen om de bouwstenen niet vanuit de theorie te ontwikkelen maar vanuit de 

praktijk. Door naar lesvoorbeelden te vragen hebben we gebruik gemaakt van de ervaring en 

expertise van de veldgroepleden en hebben we kunnen aansluiten bij hun enthousiasme en 

passie voor het leergebied Friese taal & cultuur. We hebben op die manier de 

veldgroepleden goed tot hun recht kunnen laten komen en hun expertise benut. Omdat de 

veldgroep bestond uit enthousiaste mensen die vooruit willen met het Fries hebben we er 

vertrouwen in gehad dat de voorbeelden voldoende toekomstbestendig zijn. 

De voorbeelden zijn verzameld in één document en zijn door de veldgroepleden in een 

online sessie gescreend op kwaliteit, haalbaarheid en opbouw in leerlijn. Opmerkingen en 

aanvullingen van de veldgroep zijn in het overzicht verwerkt en na analyse van deze input 

zijn door ons voorstellen voor leerdoelen gedaan.  

Om doelen te kunnen formuleren voor subparagrafen die onvoldoende door lesvoorbeelden 

werden gedekt, is gekeken naar bouwstenen van verwante leergebieden in het 

Curriculum.nu (zie figuur 1). Dit heeft ook geholpen om de formuleringswijze van kennis en 

vaardigheden aan te laten sluiten op het Curriculum.nu. Daarnaast zijn de huidige 

kerndoelen, Tule-leerlijnen en de huidige exameneisen vo bekeken ter inspiratie en om te 

checken of we geen belangrijke doelen zouden missen.  

Stap 2: In een fysieke bijeenkomst heeft de veldgroep de uitwerking van de bouwstenen 

GO1 kritisch bekeken. Er zijn feedbackvragen voorgelegd gericht op de inhoud, opbouw en 



  
  20 
 

het ambitieniveau van de doelen. Ook is de structuur van de bouwsteen besproken. Vanuit 

de veldgroep zijn goede adviezen gekomen voor inhoudelijke verbetering en aanscherping. 

De feedback in deze bijeenkomst heeft geleid tot de huidige structuur van de bouwstenen: 

een structuur waarin niet alleen het kennen en kunnen wordt benoemd, maar ook hoe 

leerlingen daar mee aan de slag gaan en wat leerkrachten (kunnen) aanbieden en 

organiseren.  

Na de bespreking van het voorstel voor de bouwstenen van GO1, zijn de veldgroepleden in 

drie groepen aan de slag gegaan om doelen te formuleren voor GO2 t/m 4. Als voorbereiding 

hierop hadden ze opnieuw lesvoorbeelden uit de eigen praktijk aangeleverd passend bij die 

GO's. Ook konden zij bronnen als het referinsjeramt Frysk, de Tule-leerlijnen en de huidige 

exameneisen Frysk vo raadplegen. Dit bleek meer tijd te nemen dan er beschikbaar was. 

Hierdoor lukte het niet om voor alle drie GO’s input te krijgen.  

In overleg met mevrouw De Vries van de provincie Fryslân (aanwezig bij de bijeenkomst) 

hebben we besloten om eerst GO1 en GO2 uit te werken, deze te publiceren en feedback te 

vragen van stakeholders op inhoud en op de structuur. Op basis van de input zouden we 

GO3 en GO4 kunnen uitwerken in een vastgesteld format en deze in een extra sessie met de 

veldgroep inhoudelijk kunnen checken en aanscherpen. 

Stap 3: De bouwstenen van GO1 en GO2 zijn gepubliceerd op de site Kurrikulum.frl. 

Opnieuw zijn alle stakeholders geïnformeerd via een mail. In een filmpje is een korte uitleg 

gegeven over de bouwstenen en is men geattendeerd op de mogelijkheid om weer feedback 

te geven via het feedbackformulier. Om zeker te zijn van voldoende en kwalitatieve 

feedback zijn opnieuw een aantal stakeholders persoonlijk benaderd en hebben er online 

interviews plaatsgevonden waarin zij hun antwoorden konden toelichten. 

Stap 4: De feedback van stakeholders is besproken en verwerkt. Zie paragraaf 7.2 voor een 

samenvatting van de belangrijkste feedback en de gemaakte keuzes voor verwerking. 

Vervolgens zijn de bouwstenen behorende bij GO3 en GO4 opgesteld in het vastgestelde 

format. 

Stap 5: De voorstellen voor de bouwstenen van GO3 en GO4 zijn in een fysieke bijeenkomst 

met de veldgroep besproken. Ook nu is er weer gekozen om gerichte feedbackvragen voor 

te leggen. De veldgroepleden hebben de bouwstenen voorafgaand aan de bijeenkomst, 

inclusief de feedbackvragen, ontvangen met de vraag er alvast op te reageren. In de 

bijeenkomst zijn de veldgroepleden in groepjes uiteen gegaan en hebben ze hun 

persoonlijke feedback uitgewisseld en verwerkt in adviezen en voorstellen ter verbetering en 

aanscherping van de bouwstenen. 
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Stap 6: De herziene bouwstenen GO3 en GO4 zijn voor een laatste inhoudelijke check 

voorgelegd aan twee stakeholders. We hebben daarvoor stakeholders gevraagd die 

betrokken zijn bij de inhoud van één van de GO’s en van wie we uit vorige rondes wisten dat 

zij feedback zouden geven die ons verder zou helpen. 

Stap 7: Naar aanleiding van de feedback van de vier stakeholders zijn de bouwstenen 

aangescherpt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Proces en tijdpad opstellen bouwstenen bij GO t/m GO4  
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7. TOELICHTING OP FEEDBACK EN VERWERKING VAN DE FEEDBACK 

Dit hoofdstuk richt zich op de feedback die is gegeven door stakeholders op opgeleverde 

concepten. We hebben op twee manieren feedback verzameld op de herziene Grote 

opdrachten de uitwerking van de Grote Opdrachten in bouwstenen, namelijk via een online 

vragenlijst en in de vorm van korte gesprekken. 

De herziene Grote opdrachten zijn op 16 april gepubliceerd op de website van Kurrikulum.frl 

met een oproep om feedback te leveren en de link naar de online vragenlijst. 

Het voorstel voor de uitwerking van twee van de vier Grote Opdrachten in bouwstenen is, 

tegelijk met een opnieuw aangepaste versie van de Grote opdrachten en het herziene 

visiedocument, op 19 juni op de website Kurrikulum.frl gepubliceerd met een oproep om 

feedback te leveren en de link naar weer een online vragenlijst. 

Om zoveel mogelijk feedback te ontvangen hebben we op de publicatiedata naar alle 

scholen in Fryslân een mail gestuurd met informatie over Kurrikulum.frl, een kort filmpje en 

een oproep om feedback te geven. Deze mail is ook met een persoonlijk bericht gestuurd 

naar specifieke groepen leerkrachten, docenten en contactpersonen van organisaties die 

zich bezig houden met Fries in het onderwijs. Tot slot hebben we op verschillende 

Facebookpagina’s informatie gegeven over Kurrikulum.frl en de oproep gedaan om feedback 

te leveren.  

We hebben daarnaast contactpersonen van verschillende organisaties die zich bezig houden 

met Fries in het onderwijs uitgenodigd voor een kort feedbackgesprek. We hebben in totaal 

10 feedbackinterviews gevoerd n.a.v. de herziene grote opdrachten en 10 gesprekken n.a.v. 

de bouwstenen. Een deel van de deelnemers aan deze gesprekken heeft de vragenlijst 

ingevuld en/of een document met feedback aan ons gestuurd. 

De groep stakeholders bestond uit afgevaardigden van NHL Stenden, Afûk, FFU, RuG, Fryske 

Akademy, Keunstwurk, Pabo, Tweedegraads lerarenopleiding Fries, Mearslach, Cedin, SFBO, 

Tresoar, Leerkrachten en schoolleiders po en docenten vo. De stakeholders konden via een 

online feedbackformulier reageren op de publicaties. Sommige hebben dat gedaan op 

persoonlijke titel, andere uit naam van hun organisatie. Enkele stakeholders hebben naast 

online feedback ook schriftelijke feedback gestuurd in de vorm van een mail of brief. 

We hebben alle feedback gelezen, gehoord en genoteerd. Omdat de feedback van 

verschillende stakeholders soms botsten, hebben we keuzes moeten maken.  

Daarbij hebben we antwoorden op de volgende vragen afgewogen:  

 is dit genoemd door één stakeholder of wordt dit door meerdere genoemd?  
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 past het bij de beschreven visie en de nieuwe inzichten? 

 zet de feedback het Fries meer of minder in het middelpunt? 

 betreft het een punt waar het curriculum iets over behoort te zeggen of betreft het een 

keuze/ambitie van onderwijsinstellingen zelf of ander (provinciaal) beleid? 

In paragraaf 7.1 staat de samenvatting van de belangrijkste feedback op de herziene grote 

opdrachten. Per punt is toegelicht of en hoe de feedback verwerkt is in de eindversie. 

Paragraaf 7.2 gaat over de feedback op de bouwstenen. 

7.1 Samenvatting en verwerken feedback GO’s 

 Opmerkingen over de volgorde van de grote opdrachten en de onderlinge verbinding 

Er zijn vragen gesteld over de volgorde van de grote opdrachten. De ene respondent 

vond de volgorde begrijpelijk en acceptabel, een andere had moeite met de volgorde. Er 

was een wens om de grote opdracht It is al begûn, taal leren en gebruiken op nummer 

één te zetten. Er waren ook respondenten die begrepen dat de nummering geen 

hiërarchie uitdrukt. 

We hebben ervoor gekozen om de nummers te blijven gebruiken. Dit is makkelijk in de 

communicatie en Curriculum.nu gebruikt ook nummers. We hebben n.a.v. een voorstel 

van één van de respondenten wel een aanpassing in de volgorde doorgevoerd. In 

hoofdstuk 4 (Toelichting op de grote opdrachten) staat deze volgorde uitgelegd. 

 

 Opmerkingen over de aandacht voor Fries versus meertaligheid  

Er zijn opmerkingen gemaakt over de mate waarin er aandacht is voor het Fries versus 

meertaligheid. Ook hier kwamen we verschillende wensen tegen: respondenten die er 

voorstander van zijn om het Fries onderdeel te maken van meertaligheid en 

respondenten die meertaligheid niet belangrijk vinden in het leergebied Fries. 

We hebben naar een middenweg gezocht. In GO1 is de term ‘meertaligheid’ veelal 

blijven staan. De aandacht voor meertaligheid is echter wel steeds een middel om het 

Fries steviger neer te zetten. In GO2 gaat het expliciet om het leren van het Fries. In GO3 

gaat het om de Friese taal en cultuur; om die goed te begrijpen is hier en daar de 

vergelijking met andere talen en culturen een hulpbron. In deze GO komt meertaligheid 

en interculturaliteit dus in functionele zin weer aan de orde. In GO4 gaat het om creatief 

zijn met de Friese taal, maar eventueel ook met andere talen. Ook hier geldt, net als bij 

GO1, dat het Fries in het middelpunt staat en de basis vormt van de les.  

 

 Onderwijsbehoeften en differentiatie tussen Friestalige en niet-Friestalige leerlingen 

In feedbackgesprekken komt regelmatig de differentiatie aan de orde. Er lijkt enige 

‘angst’ te zijn dat leerkrachten en docenten gemakkelijk besluiten om niet-Friestalige 
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leerlingen het Fries niet te leren of de doelen erg laag houden. Als gevolg daarvan 

zouden de Friestalige leerlingen ook geen Fries krijgen of heeft de lesinhoud voor hen 

geen meerwaarde. Een aantal respondenten geeft aan daarom niet te willen spreken van 

het verschil tussen Friestalige en niet-Friestalige leerlingen, maar eerder over verschillen 

tussen taalgevoelige en minder-taalgevoelige leerlingen. Andere respondenten geven 

aan dat differentiatie t.a.v. didactiek, aanbod en verwachtingen op basis van 

taalachtergrond absoluut aan de orde is. 

We hebben er voor gekozen om de verschillen in de taalachtergrond te blijven 

benoemen in de visie en de grote opdrachten. Om recht te doen aan 

onderwijsbehoeften van leerlingen moeten leerkrachten oog hebben voor de 

taalachtergrond. Daarnaast speelt natuurlijk ook de taalgevoeligheid en motivatie een rol 

in de differentiatie.  

Enkele respondenten hebben aangegeven dat zij in de uiteindelijke kerndoelen graag 

weer gedifferentieerde doelen voor Friestalige en niet-Friestalige leerlingen zien. 

De term 'onderwijsbehoefte' wordt door een aantal respondenten bekritiseerd. Men 

koppelt de behoefte aan de motivatie van leerlingen: weinig motivatie zou lagere doelen 

betekenen. In het hedendaagse onderwijs betekent 'afstemmen op onderwijsbehoeften' 

dat aanbod en didactiek worden afgestemd op de leer- en ondersteuningsbehoeften van 

leerlingen. Leerlingen die moeilijker leren hebben extra instructie en oefening nodig om 

het minimale of hetzelfde niveau te halen als klasgenoten. Voor niet-Friestalige 

leerlingen geldt dat zij een andere didactiek nodig hebben, omdat Fries voor hen een 

vreemde taal is. Ook hebben zij een intensiever aanbod nodig om een inhaalslag te 

kunnen maken op hun Friestalige klasgenoten. Anderzijds moet het aanbod Friestalige 

leerlingen blijven uitdagen, zodat ook zij hun taalvaardigheden blijven ontwikkelen. 

In het Kurrikulum.frl worden geen uitspraken gedaan over eindresultaten. De veldgroep 

is gevraagd naar haar mening over differentiatie en de mate waarin het Kurrikulum.frl 

voorschrijvend moet zijn op dat punt. Alle veldgroepleden hebben aangegeven dat zij dit 

een verantwoordelijkheid vinden van de professional voor de klas en de school. 

 

 Aandacht voor schriftelijke vaardigheden en gebruik van bronnen bij het leren van 

Fries 

Door meerdere respondenten is gewezen op het belang van schriftelijk onderwijs. Het 

schrijven van een taal is belangrijk voor het behoud van de taal, maar leren schrijven 

heeft ook positief effect op de mondelinge taalbeheersing. Het verbeteren van de 

taalbeheersing Fries en de wens dat meer Friezen het Fries schriftelijk beheersen is 

tevens een ambitie in het Taalplan 2030 van de Provinsje Fryslân. In GO2 is naar 

aanleiding van deze feedback onder 'relevantie' het belang van het leren schrijven van 

het Fries expliciet benoemd. 
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Hierop aansluitend is de opmerking gemaakt dat leerlingen bij het leren schrijven en het 

controleren van de correcte spelling gebruik leren maken van kwalitatief goede (online) 

bronnen. De digitale wereld maakt het mogelijk dat men zelf veel kan opzoeken en op 

die manier de taal- en schrijfvaardigheid kan ontwikkelen. Onderwijs moet leerlingen 

bekend maken met deze (online) bronnen. We hebben deze feedback verwerkt in GO2. 

 

 Relevantie voor Fries onderwijs moet meer benadrukt worden 

De feedbackmogelijkheid is door een aantal stakeholders aangegrepen om problematiek 

die zij ervaren in het Friese onderwijs aan te kaarten. Het gaat dan met name om de 

moeilijke positie van het Fries ten opzichte van het Nederlands. Er lijkt frustratie te zijn 

over het feit dat leerkrachten, scholen en besturen onvoldoende werk maken van de 

gelijkwaardige positie die het Fries volgens het Europees handvest voor regionale talen 

en minderheidstalen zou moeten hebben. Deze respondenten wijzen erop dat de 

provincie daar strenger op zou moeten sturen en controleren. Zij zien graag dat in het 

Kurrikulum.frl wordt vastgesteld hoeveel lestijd scholen minimaal aan het Fries moeten 

besteden en ook welke ambities scholen moeten halen.  

Volgens ons is het Kurrikulum.frl bedoeld om aan te geven welk aanbod leerlingen nodig 

hebben om bepaalde kennis en vaardigheden t.a.v. het Fries te leren. De mate waarin 

dat leerlingen lukt en de tijd die scholen daarin willen of kunnen steken, is afhankelijk 

van de visie en de mogelijkheden van scholen zelf en van de achtergrond van leerlingen.  

De ambities van de provincie staan omschreven in het Taalplan 2030. Leerkrachten, 

docenten, scholen en besturen kunnen dit Kurrikulum.frl gebruiken als onderlegger voor 

hun aanbod om die ambities waar te maken. 

Naar aanleiding van deze feedback hebben we nadrukkelijker in de GO’s onder de 

paragraaf 'relevantie' geschreven wat de waarde is van het onderwijs in het Fries voor de 

Friese taal en maatschappij. Dit moet bijdragen aan het besef van leerkrachten, scholen 

en besturen dat het Fries een volwaardige plek moet krijgen in hun onderwijs. In de 

bouwstenen zijn ook gerichte doelen opgenomen waarin leerlingen leren over Europese 

verdragen, etc. en leren begrijpen waarom zij Fries onderwijs krijgen. 

 

 Details  

Behalve de bovenstaande ‘grote’ aandachtspunten zijn er door respondenten ook meer 

gedetailleerde opmerkingen gemaakt. Ook deze zijn besproken en hebben hier en daar 

geleid tot aanpassingen. Sommige opmerkingen zijn meegenomen in de bouwstenen 

omdat ze beter pasten bij verdere concretisering.  
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Samenvatting in cijfers 

De online vragenlijst is door 24 personen ingevuld. Op basis van de antwoorden zijn de 

volgende analyses gemaakt: 

 83% van de respondenten vindt dat de grote opdrachten samen voldoende tot goed alle 

belangrijke aspecten van het leergebied beschrijven;  

 87% vindt dat elke grote opdracht voldoende tot goed een duidelijke eigen focus heeft; 

 94% vindt dat de grote opdrachten in essentie voldoende tot goed herkenbaar zijn voor 

het basisonderwijs;  

  - 78% vindt dat voor het speciaal onderwijs; 

  - 83% vindt dat voor het voortgezet onderwijs. 
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7.2 Samenvatting en verwerken feedback op de bouwstenen 

Er is feedback gevraagd op de drie onderdelen van de bouwstenen. Hieronder wordt per 

onderdeel de belangrijkste feedback samengevat: 

Feedback op de eerste kolom: De leerlingen leren  

 De meeste respondenten zijn tevreden met de vertaling van de grote opdrachten in de 

bouwstenen.  

 Kritische geluiden hadden betrekking op het ambitieniveau. De ene respondent maakte 

zich zorgen of het niet te hoog gegrepen is, terwijl de ander respondent er het liefst nog 

een schepje boven op had willen doen. De doelen zijn ontstaan vanuit input van de 

veldgroep. Deze bestond uit mensen met enthousiaste en vooruitstrevende ideeën. We 

zijn van mening dat de doelen passend zijn en voldoende mogelijkheden bieden om 

meer en minder breed of diep aan de slag te gaan met het Fries.  

Voor de onderbouw hebben we naar aanleiding van de feedback doelen aangepast. De 

wens was om beter aan te sluiten bij het jonge kind, het aanbod meer te richten op 

beleven en ervaren dan op cognitieve vaardigheden (kennis en inzicht). Dit maakt 

bepaalde doelen wel minder goed meetbaar. Hier maken enkele respondenten zich 

zorgen over. Het is echter de vraag of die doelen in die bouwstenen meetbaar moeten 

zijn. Het gaat immers om een aanbod dat in dienst staat van een te ontwikkelen 

vaardigheid of kennis. Uiteindelijk zal gemeten kunnen worden of die vaardigheid 

aanwezig is. Ook is het de vraag of alle doelen al in de onderbouw van de basisschool 

gemeten moeten worden.  

 In de feedbackronde van de bouwstenen kwam het ook differentiatievraagstuk weer aan 

de orde. De een ziet graag gedifferentieerde doelen, met name voor het vo. Hoe we 

tegen differentiatie aankijken is toegelicht in hoofdstuk 2 (toelichting op de visie) en de 

keuzes die we hebben gemaakt voor het Kurrikulum.frl staan toegelicht in paragraaf 7.1.  
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 Er is door respondenten de wens uitgesproken om nadrukkelijker te melden dat het 

steeds om het Fries gaat. Op de plaatsen waar het Fries niet genoemd werd en dat wel 

nodig was om duidelijk te maken dat het Fries gebruikt moet worden, hebben we dat 

aangepast. Daar waar het vanzelfsprekend is dat het om het Fries gaat, hebben we het 

niet expliciet benoemd. In de bouwstenen van GO2 is op verzoek van de respondenten 

alle ‘meertaligheid’ weggehaald. De bouwstenen zijn gericht op het leren van Fries. 

 De groep stakeholders die feedback hebben gegeven bestond uit personen met 

uiteenlopende visies en perspectieven. Opmerkingen, voortkomend uit specifieke 

denkrichtingen zijn afgewogen en hebben hier en daar een plek gekregen als die een 

verbetering, verduidelijking of nuttige aanvulling betekenden, als die pasten bij de visie 

en als die pasten bij het geheel. 

Feedback op de tweede kolom: Dit leren zij o.a. door 

 De meeste respondenten vinden de inhoud van deze kolom een waardevolle aanvulling 

op de leerdoelen in kolom 1. Het verduidelijkt de doelen en geeft richting aan het 

verwezenlijken van het aanbod. Zeker voor onervaren docenten die net afgestudeerd zijn 

en nog niet veel ervaring hebben met het Fries, helpt de inhoud van deze kolom bij het 

vormgeven van hun onderwijs.  

 Kritische geluiden hadden betrekking op de balans tussen activiteiten die een beroep 

doen op de passieve taalvaardigheden en op de actieve taalvaardigheden. Men had het 

idee dat de balans uitsloeg naar de passieve kant. We hebben dat aangepast waar we dat 

van toepassing vonden. In welke mate leerlingen een actief taalaanbod aankunnen 

wordt bepaald door de taalachtergrond van leerlingen en de ambities die de school of 

leerkracht heeft. Zoals beschreven staat in de visie, stimuleert Kurrikulum.frl het gebruik 

van Fries als voertaal zo veel mogelijk. Desondanks kan het een bewuste keuze van 

leerkrachten en docenten zijn om Fries niet als voertaal te gebruiken, bijvoorbeeld 

omdat leerlingen dan te veel niet begrijpen en hierdoor niet betrokken zijn of omdat de 

spreekdurf nog te klein is. Er zal in die gevallen eerst gewerkt moeten worden aan 

veiligheid en motivatie. Kurrikulum.frl biedt de ruimte om in het aanbod meer en minder 

in te zetten op de actieve taalvaardigheid en dat af te stemmen op behoeften van 

leerlingen.  

Feedback op de kolom: Voorbeelden | didactisch handelen en aanbod 

 Op één na vinden alle respondenten deze kolom van meerwaarde. Het geeft 

leerkrachten en docenten beter zicht op de bedoeling en mogelijkheden. Leerkrachten 

en docenten zouden voorbeelden kunnen gebruiken voor hun lessen, maar de 

voorbeelden kunnen ook inspireren tot weer nieuwe ideeën.  
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 Kritische geluiden hadden betrekking op het ambitieniveau van de voorbeelden. Een 

enkele respondent vraagt zich af of ze realistisch zijn. De voorbeelden komen in principe 

allemaal uit de praktijk. N.a.v. deze opmerking hebben we de veldgroep een selectie 

laten maken in de voorbeelden. Per bouwsteen zijn één of twee (heel soms drie) 

voorbeelden overgebleven. We hebben de veldgroepleden laten bepalen welke zij 

wilden laten staan. Hierbij hebben de veldgroepleden eigen criteria mee laten spelen 

zoals: in het voorbeeld moeten leerlingen geprikkeld en actief worden, het voorbeeld 

moet realistisch zijn of het voorbeeld moet juist inspireren en mag wel een beetje 

‘anders’ zijn. In deze selectieronde zijn ook voorbeelden geschrapt die in de feedback 

door stakeholders waren aangedragen. 

 Er waren respondenten die vonden dat de beschrijving suggereerde dat alleen de 

leerkracht actief was. Het achterliggende idee bij de voorbeelden is dat de leerkracht en 

docent verantwoordelijk is voor het aanbod en de organisatie van leeractiviteiten. Waar 

kolom 2 de leeractiviteiten beschrijft die leerlingen uitvoeren, beschrijven de 

voorbeelden wat de leerkracht moet doen. Het is echter niet de bedoeling om de indruk 

te wekken dat leerlingen in de les niet actief zijn. We hebben na deze feedback voor alle 

voorbeelden gecontroleerd of duidelijk genoeg beschreven stond in welke mate de 

leerkracht de leerlingen aanzet tot leren. Zonodig hebben we formuleringen aangepast. 

 De voorbeelden kunnen worden opgevat als voorschrijvend. Met name leerkrachten en 

docenten die zelf veel eigen lesideeën hebben, kunnen de voorbeelden als belemmerend 

ervaren. Ook zouden leerkrachten en docenten kunnen denken dat elk doel in een lesje 

of activiteit vormgegeven moet worden. In de toelichting op de bouwstenen is 

aangegeven op welke manier de voorbeelden gezien moeten worden en gebruikt kunnen 

worden. Wanneer de bouwstenen in deze vorm richting de scholen zou gaan, mag die 

toelichting zeker niet ontbreken. Lesvoorbeelden waarin thematisch en/of geïntegreerd 

taalleren centraal staat en duidelijk wordt gemaakt hoe meerdere bouwstenen aan de 

orde komen binnen een thema, zou kunnen voorkomen dat leerkrachten en docenten in 

losse lesjes gaan denken. 

Feedback op de doorgaande lijn 

Er is tot slot feedback gevraagd op de doorgaande lijn. Van de respondenten vindt 90% de 

opbouw voldoende tot goed. Er is meerdere keren aangegeven dat de inhoud voor het po 

een goede basis legt voor het vo.  
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Samenvatting in cijfers 

De vragenlijst is in totaal tien keer ingevuld: vier keer op persoonlijke titel en zes keer namens een 

organisatie. De respondenten zijn overwegend positief over de structuur en de inhoud van de 

verschillende onderdelen waaruit de bouwstenen bestaan.  

 60% van de respondenten vindt de inhoud onder ‘de leerlingen leren…’ voldoende tot goed 

relevant; 

 80% van de respondenten vindt de inhoud onder ‘dat doen ze o.a. door’ voldoende tot goed 

nuttig; 

 90% van de respondenten is positief over de voorbeelden die in de bouwstenen zijn opgenomen 

onder 'voorbeelden | didactisch handelen en aanbod'.  

 

 

 

 

 

 

 70% van de respondenten vindt bij de bouwstenen bij Grote Opdracht "Identiteit & Taal 

yn beweging" (GO1) dat de kennis en vaardigheden die zijn benoemd bij de verschillende 

bouwen voldoende tot goed passen bij de betreffende bouw en 90% vindt dat er een 

goede opbouw zit tussen de bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80% van de respondenten vindt bij de bouwstenen bij Grote Opdracht "Taal leare en 

brûke" (GO2) dat de kennis en vaardigheden die zijn benoemd bij de verschillende 

bouwen voldoende tot goed passen bij de betreffende bouw en 78% vindt dat er een 

goede opbouw zit tussen de bouwen. 
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7.3 Feedback van leerlingen 

In de loop van het proces zijn ook leerlingen bevraagd over wat zij zouden willen leren 

binnen het leergebied Friese taal & cultuur. 

Er heeft een online interview plaatsgevonden met leerlingen van groep 7 en 8 in het primair 

onderwijs. In totaal zijn er zes leerlingen geïnterviewd. Al deze leerlingen spreken thuis Fries. 

In het gesprek gaven leerlingen aan dat zij: 

 meer zouden willen weten over de voordelen van meertalig zijn. Overigens beseffen de 

leerlingen niet dat zij zelf meertalig zijn als zij Fries en Nederlands spreken; 

 Fries zouden willen leren schrijven, zodat ze in het Fries kunnen appen met familie en 

vrienden en om mee te kunnen doen (en goed te scoren) op het Frysk diktee; 

 (beter) Fries zouden willen leren lezen, met name in verband met de social media maar 

ook omdat ze mee zouden willen doen aan de Fryske foarlêswedstriid; 

 het liefst Fries leren in actieve vorm: door spelletjes te doen, presentaties en andere 

creatieve taalproducties zoals verhalen, gedichten en muurkranten te maken. 

In het voortgezet onderwijs zijn leerlingen bevraagd middels een digitale vragenlijst.  

Vijf leerlingen van het Liudger in Burgum hebben de lijst ingevuld. Alle vijf leerlingen hebben 

Fries als thuistaal en spreken tussen de 70% en 95% van de schooldag Fries.  

De leerlingen zijn per grote opdracht gevraagd om aan te geven hoe graag ze de genoemde 

onderdelen willen leren. 

 Wat betreft GO1 laat de uitslag zien dat:  

- de vijf leerlingen allemaal geïnteresseerd zijn in het leren over: wanneer ben je 

meertalig, hoe belangrijk het Fries voor mij en anderen en waarom een taal belangrijk 

voor je is;  

- vier van de vijf leerlingen geïnteresseerd zijn in de voordelen van meertaligheid en 
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waarom Fries een taal is; 

- slechts één leerling het interessant vindt om te weten waardoor een taal verandert. 

 Wat betreft GO2 laat de uitslag zien dat: 

- alle leerlingen graag goed Fries leren praten; 

- vier van de vijf aangeven het Fries beter te willen leren begrijpen; 

- slechts twee leerlingen Fries goed willen leren schrijven. 

 Wat betreft GO3 laat de uitslag zien dat: 

- alle leerlingen geïnteresseerd zijn in hoe Fryslân is ontstaan, waarom de Friezen een 

eigen taal hebben en wat er bijzonder is aan Fryslân; 

- vier leerlingen aangeven dat ze nieuwsgierig zijn wat een Fries een Fries maakt. 

 Wat betreft GO4 laat de uitslag zien dat: 

- de meeste leerlingen het leuk zouden vinden om een Fries gedicht, lied of verhaal te 

schrijven en hoe ze creatief kunnen zijn met de Friese taal; 

- drie leerlingen geïnteresseerd zijn in het lezen van Friese boeken of het bezoeken van 

voorstellingen.  

 Tot slot geven de leerlingen aan dat ze de wijze waarop ze nu Fries onderwijs krijgen 

goed vinden. Een van de leerlingen geeft aan dat ze het Fries vooral thuis leert.  
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8. ADVIEZEN VOOR DE BOVENBOUW VAN HET VO 

In de bovenbouw van het vo bouwen leerlingen voort op eerder verworven kennis en 

vaardigheden aangaande hun Friese taalvaardigheden en kennis van de Friese taal en 

cultuur. Ze zijn steeds beter in staat om te denken, spreken en te schrijven in het Fries over 

abstractere en formelere onderwerpen en kunnen hun gedachten en meningen steeds beter 

(mondeling en schriftelijk) onder woorden brengen. Het eindniveau is afhankelijk van de 

taalachtergrond en taalleermogelijkheden van leerlingen. 

De leerlingen breiden hun kennis over de Friese cultuur uit en ontwikkelen een 

cultuurhistorisch besef. Ze leren de Friese cultuur vanuit verschillende perspectieven waar te 

nemen en uit deze verschillende perspectieven te interpreteren en te waarderen. Daarbij 

worden ze zich steeds beter bewust van hun eigen perspectief en mening en ontdekken dat 

opvattingen en meningen kunnen verschillen. 

Om leerlingen de kans te bieden om hun Friese taalvaardigheid en kennis verder te 

ontwikkelen zal het aanbod voor de bovenbouw van het vo moeten voortbouwen op de 

doelen van het Kurrikulum.frl. 

In dit hoofdstuk worden een aantal aanbevelingen beschreven die bij de verdere 

ontwikkeling van het aanbod (en de exameneisen) voor de bovenbouw van het vo 

meegenomen zouden moeten worden ter overweging. Deze aanbevelingen dienen verder 

aangescherpt en uitgebreid te worden en moeten nog worden toegespitst op de 

verschillende schoolniveaus.  

 

Aanbevelingen GO1: Identiteit & Taal yn beweging 

Verkenning van de Friese taal en meertalig taalbewustzijn 

Meertalige realiteit: 

In de bovenbouw van het vo blijven leerlingen een open en nieuwsgierige en respectvolle 

houding ontwikkelen ten opzichte van Fries en meertaligheid. Deze houding is belangrijk 

voor een leven lang taalleren in de meertalige wereld. 

Leerlingen komen in aanraking met nieuwe Friese taalgebruikssituaties en nieuwe 

maatschappelijke contexten waarin Fries een rol speelt. Denk aan stages, werkbezoeken en 

uitwisselingen. Leerlingen leren open staan voor het gebruik van het Fries in deze nieuwe 

situaties en leren de denk- en ervaringswereld van anderen door hun kennis van het Fries 

(en eventueel andere talen) begrijpen.  
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Leerlingen leren hun gehele talenrepertoire in te zetten bij het ontwikkelen van hun Friese 

vaardigheden en kennis van het Standaardfries. Bewustwording dat Fries onderdeel is van 

dit talenrepertoire kan verstrekt worden door af te stemmen met de vakgebieden 

Nederlands en Engels /MVT waarin ook aandacht is voor meertalig bewustzijn. 

Leerlingen onderzoeken hun ambities en toekomstverwachtingen en schatten in welke rol 

het Fries (en andere talen als gevolg van globalisering) daarin speelt. 

Bewustwording: 

Leerlingen gaan met elkaar en/of andere gebruikers van het Fries in gesprek over de waarde 

van het Fries voor henzelf en voor de ander. Ze worden zich meer bewust van de 

verschillende perspectieven op de waarde van een taal voor verschillende personen. 

Leerlingen reflecteren op eigen gedachten en eventuele vooroordelen die zij of anderen 

hebben ten aanzien van Fries, taalvariëteiten op het Fries en/of andere talen. Leerlingen 

leren dat verschillen tussen talen en taalvariëteiten niet mogen leiden tot vooroordelen en 

dat alle talen waardevol zijn. 

 

Leerlingen worden gestimuleerd om het Fries te gebruiken en werkelijk te ervaren wat de 

impact van de taal en het niveau van taalbeheersing is op begrip en zelf begrepen worden. 

Reflecteren op de persoonlijke ervaring van het gebruik van Fries draagt bij aan het inzicht in 

de rol en waarde van Fries voor henzelf en anderen en in welke mate het Fries hun identiteit 

vormt. Leerlingen onderzoeken of er voor hen rolmodellen zijn in Fryslân en in welke mate 

ze zich verbonden voelen met de Friese taal of Fryslân als leefwereld.  

Taalverkenning en bewustwording: 

In de bovenbouw van het vo gaan leerlingen hun taalkennis van het Fries uitbreiden en 

verfijnen. Ze verdiepen zich bijvoorbeeld door onderzoek naar verschillen in woordgebruik 

en uitspraak tussen taalvariëteiten van het Fries binnen en buiten Fryslân. Ze leren de 

taalvariëteiten te herkennen.  

Leerlingen leren dat er Standaardfries bestaat en dat één van de Friese dialecten daarvoor 

als basis dient. Ze leren dat je in de omgangstaal een heleboel uitspraakvarianten hoort van 

woorden en dat de schrijftaal er meer hetzelfde uitziet. Ze leren dat er een 

voorkeurswoordenlijst bestaat (foarkarswurdlist) waarin opgezocht kan worden welke vorm 

de voorkeur krijgt. Ze leren met dergelijke (digitale) bronnen werken.  

De eigen taalvaardigheid van het Standaardfries bouwen ze uit door het lezen van 

moeilijkere Friese teksten en daarbij hun gehele (toenemende) talenrepertoire in te zetten. 
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Leerlingen leren steeds meer verschillen kennen tussen het Nederlands en het Fries en 

worden zich steeds bewuster van de invloed die het Nederlands op het Fries heeft. Aan de 

andere kant ontdekken leerlingen steeds meer overeenkomsten tussen talen. Leerlingen 

leren over taalfamilies waardoor herkenning en vergelijken van het Fries met andere talen 

verder wordt uitgebreid en het metaliguïstisch taalbewustzijn wordt verbreed. Ze kunnen 

gebruik maken van deze kennis bij bijvoorbeeld het inschatten van de betekenis van 

onbekende Friese woorden, Friese uitdrukkingen en Friestalige literaire teksten, maar ook bij 

het leren van de vreemde talen. 

Taal in beweging: 

Leerlingen weten dat talen veranderen onder invloed van andere talen en door sociaal-

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Leerlingen verdiepen hun kennis over 

taalverandering door kennis te maken met het Oudfries, Midfries en Nieuwfries en alledaags 

taalgebruik te vergelijken met het Standaardfries.  

Leerlingen leren over de bedreigingen en kansen van de Friese taal in de groeiende 

meertalige samenleving en de mogelijkheden van bijvoorbeeld technologische 

ontwikkelingen en de digitale media. Ze denken na over wat de Friezen en zijzelf kunnen 

doen om de taal te behouden of het gebruik van het Fries te laten groeien.  

Leerlingen herkennen veranderingen in de taal steeds beter en kunnen anderen en zichzelf 

feedback geven op het gebruik van bijvoorbeeld interferenties op woord- en zinsniveau. 

Leerlingen leren steeds kritischer te zijn op hun eigen woordkeuze en zinsbouw op basis van 

hun kennis van het Standaardfries. 

 

Aanbevelingen GO2: It is al begûn 

De Friese taal leren en gebruiken 

Veilig klimaat en differentiëren: 

In de bovenbouw van het vo blijft het leren van het Fries middels het didactisch principe 

doeltaal = voertaal van kracht. Om leerlingen te blijven stimuleren om het Fries te (gaan) 

spreken is ook bij oudere leerlingen aandacht voor een veilig klimaat nodig, juist omdat 

leerlingen nu steeds vaker in formele en nieuwe taalgebruikssituaties komen. Bijvoorbeeld 

door stages, werkbezoek, praktijkonderzoek en uitwisselingen.  

Taal leren en gebruiken: 
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In de bovenbouw van het vo breiden leerlingen hun Friese taalvaardigheden (spreken, 

gesprekken voeren, luisteren, lezen en schrijven) verder uit. Door de toenemende 

taalvaardigheden ontwikkelen leerlingen steeds meer zelfvertrouwen, spreek- en schrijfdurf. 

Dit is noodzakelijk omdat taalleren steeds meer plaatsvindt binnen (formele) 

toepassingssituaties afgestemd op de schoolsector. Denk bijvoorbeeld aan beroepsgerichte 

stages voor het vmbo en het praktijkonderwijs.  

Leerlingen breiden spreek- en schrijfvaardigheden uit en zijn daardoor steeds beter in staat 

om in de Friese taal te discussiëren, hun mening (schriftelijk) te geven en afgewogen 

standpunten uit te leggen. Het lukt hen om hun Friese taalgebruik steeds beter af te 

stemmen op het spreek- en schrijfdoel, publiek en verschillende de taalgebruikssituatie 

zowel binnen als buiten school, informele en formele situaties. 

Leerlingen kunnen formelere en complexere Friestalige teksten lezen en begrijpen, deze 

samenvatten en hun gedachten en mening hierover (in het Fries) uitwisselen. Onderwerpen 

passen bij behoeften en interesses van leerlingen en zijn afgestemd op de betreffende 

schoolsector. 

Leerlingen kunnen verschillende soorten teksten in het Fries schrijven en de juiste 

grammatica en spellingsregels toepassen. Leerlingen weten welke (digitale) hulpmiddelen zij 

kunnen gebruiken om hun Friese teksten zo goed mogelijk te maken en leren hoe zij die 

hulpmiddelen kunnen inzetten.  

Reflectie: 

Leerlingen ontwikkelen hun Friese taalvaardigheden door zoveel mogelijk praktijkgerichte, 

functionele opdrachten. Dit bevordert ook hun inzicht in de functionaliteit en meerwaarde 

van het Fries. Leerlingen leren reflecteren op de mate waarin ze hun taalgebruik kunnen 

afstemmen op doel, publiek en taalsituatie.  

Leerlingen kunnen steeds beter realistische uitspraken doen over hun taalniveau door hun 

mondelinge en schriftelijke taalproducties te vergelijken met doelen zoals in het 

referinsjeramt Frysk (rrF) en met behulp van zelfobservaties. Leerlingen kunnen aangeven 

wat ze gaan doen of nodig hebben om hun taalbeheersing verder te ontwikkelen.  

Leerlingen luisteren steeds kritischer naar andere Friese taalgebruikers, kunnen het 

taalgebruik van anderen waarderen en analyseren en in het Fries feedback geven.  

Leerlingen reflecteren op geschreven producties van zichzelf en anderen en kunnen deze 

geschreven producten van feedback voorzien t.a.v. grammatica, spelling en inhoud.  

 



  
  37 
 

Aanbevelingen GO3: Sjoch om ’e hoeke 

Friese taal & cultuur in heden, verleden en toekomst 

Kennisoverdracht: 

Lessen over de Friese taal & cultuur richten zich in de bovenbouw van het vo onder andere 

op politieke en maatschappelijke onderwerpen. Leerlingen leren hoe historische en huidige 

gebeurtenissen en ontwikkelingen Fryslân hebben gevormd en nog steeds vormen.  

Leerlingen onderzoeken de politieke status van de Friese taal gedurende de geschiedenis en 

worden in aanraking gebracht met (inter)nationale verdragen en wetgeving rondom het 

gebruik van het Fries en het recht om Fries te leren.  

Beleven, onderzoeken en ervaren: 

Leerlingen verbreden en verfijnen hun kennis over de Friese taal & cultuur door 

verschillende soorten onderzoek.  

Leerlingen maken kennis met Friese instanties en instituten zoals Tresoar, Fryske Akademy, 

Afûk, Tryater, etc. waar ze informatie kunnen vinden over de Friese taal & cultuur. 

Leerlingen bezoeken musea en tentoonstellingen en verwerken de informatie in 

werkstukken en presentaties. 

Leerlingen leren dat je op het hbo (NHL Stenden) en de universiteit (Rijksuniversiteit 

Groningen) Fries kunt studeren.  

Leerlingen leren dat het Fries deel is van een Friese taalfamilie en dat er ook in Duitsland 

(vormen van) Fries worden gesproken. Ze leren hoe het kan dat de Freiese taal daar wortels 

heeft. 

Reflectie en mening: 

Leerlingen leren reflecteren op de waarde van cultureel erfgoed en kunnen de 

zeggingskracht van kunst en cultuuruitingen uitleggen waarbij tijd, plaats en context worden 

meegenomen.  

Leerlingen kunnen afgewogen standpunten en meningen uitleggen als het gaat om Friese 

cultuuruitingen. 

Leerlingen kunnen een afgewogen standpunt uitleggen over wat de meerwaarde is van het 

gebruik van het Fries in beroepssituaties.  
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Fries als voer- en doeltaal: 

Leerlingen zijn zich bewust dat zij door middel van mondelinge en schriftelijke interactie hun 

Friese taalvaardigheden kunnen ontwikkelen en gebruiken het Fries steeds gemakkelijker en 

op eigen initiatief in de les en daarbuiten.  

 

Aanbevelingen GO4: Sin’ en wille 

Taalkunst & taalplezier 

Taalplezier: 

Door leerlingen te laten experimenteren met de Friese taal leren zij taal op een andere 

manier te bekijken. In creatieve en vrije opdrachten kunnen leerlingen ervaren dat taal een 

‘schoonheid’ bevat. Door reflectie en uitwisseling leren ze dat meningen over wat mooi en 

lelijk is, qua betekenis of klankvorm, kunnen verschillen. Leerlingen ontwikkelen door 

creatief te zijn met taal taalgevoel, taalbewustzijn en taalplezier.  

Beleven en ervaren: 

De Friese lees- en luistervaardigheden nemen verder toe en maken het mogelijk om 

moeilijkere boeken en Friese literatuur te lezen.  

Leerlingen leren dat er een Friese literaire infrastructuur bestaat (schrijvers, lezers, prijzen, 

literaire tijdschriften, uitgevers, voordrachten, etc.) en maken kennis met die literatuur door 

oorspronkelijk Friestalige boeken te lezen voor de lijst, waarbij het aantal te lezen boeken en 

leesaanbod is afgestemd op het schoolniveau. Leerlingen kunnen beargumenteerd verslag 

uitbrengen van hun leeservaringen en mening over het boek. 

Leerlingen leren de Friese literatuurgeschiedenis op hoofdlijnen kennen en kunnen hun 

gelezen werken in dit historisch perspectief plaatsen. 

Via literatuur verdiepen leerlingen zich verder in opvattingen en (culturele) waarden door 

zich middels verhalen in te leven in andermans werelden, culturen en identiteiten en 

hierover in gesprek te gaan met elkaar. Er is een balans tussen actuele en cultuur-historische 

literatuur uit verschillende perioden. Het aanbod en aantal is afgestemd op de schoolsector. 

Leerlingen in de bovenbouw van het vo bezoeken een Friestalige toneelvoorstelling, een 

openluchtspel en/of Friestalige film of muziekoptredens en voeren hierover (literaire) 

gesprekken in de klas. 
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Maken en creëren: 

Ook in de bovenbouw van het vo moeten leerlingen de ruimte krijgen om eigen ideeën, 

ervaringen, gevoelens en gedachten op expressieve wijze vorm te geven gebruikmakend van 

de Friese taal. Leerlingen moeten uitgedaagd worden om met het Fries te experimenteren. 

Dit bevordert inzicht in taalregels en taal als systeem. 

Leerlingen leren hoe anderen op een kunstzinnige manier met de Friese taal omgaan door 

naar creatieve taaluitingen te kijken, te luisteren en ze te lezen. Leerlingen worden zich 

bewust van de klank en vorm van het Fries (bijvoorbeeld de uitbreiding van klinkers t.o.v. 

het Nederlands) en leren dit waarderen en gebruiken in bijvoorbeeld poëzie, theater of 

muziek.  

Leerlingen leren uiting te geven aan eigen ideeën, ervaringen, gedachten en gevoelens met 

behulp van verschillende literaire vormen van taal waarbij Fries doel- en voertaal is en zij ook 

gebruik maken van andere talen en taalvariëteiten in hun talenrepertoire. Bijvoorbeeld door 

het bedenken en opvoeren van creatieve producties, zoals Fries toneel, Friese liedjes, Friese 

(eigen) gedichten voordragen, etc. Hierdoor ontwikkelen leerlingen zowel hun mondelinge 

als hun schriftelijke Friese vaardigheden. 

Literatuur wordt zowel belevend als waarderend gelezen en op creatieve wijze verwerkt, 

waarbij leerlingen elkaars inspiratiebron kunnen zijn. Het lezen, bespreken en verwerken van 

Friese literaire en kunstzinnige taaluitingen is een inspiratiebron voor eigen Friestalige 

creatieve teksten en taalkunst. Aanbod en opdrachten richten zich op verschillende 

onderwerpen en op de verschillende taalachtergronden en taalniveaus van de leerlingen. 

Leerlingen leren dat zij zelf aan de Friese literatuur kunnen bijdragen via wedstrijden zoals 

de Rely Jorritsmaprijs, het Ferstival, een inzending voor een literair tijdschrift, een blog op De 

Moanne, etc.  

Reflectie: 

Leerlingen leren om vanuit kunstzinnig oogpunt op het Fries te reflecteren en kunnen 

aangeven op welke manier zij het Fries als poëtische taal waarderen. Reflecties dragen bij 

aan het inzien van de waarde van de Friese taal als kunstzinnige taal voor leerlingen zelf en 

voor anderen. 

Leerlingen kunnen reflecteren op eigen creatieve taalproducties en reacties van het publiek 

observeren en analyseren. 

Door leerlingen te laten reflecteren op de emotionele waarde van creatieve en literaire 

taalproducties leren leerlingen het verband zien tussen taalplezier en taalkunst en zien ze 

het verband met identiteit. 
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9. ADVIEZEN VOOR VERVOLG 

Communicatie richting het veld: 

Er is in de afgelopen periode met enige regelmaat berichtgeving gedaan over de 

ontwikkeling van het Kurrikulum.frl. In de tweede helft van oktober zal het veld per mail 

geïnformeerd worden over het eindresultaat van het Kurrikulum.frl. De mail zal een 

aantrekkelijke vorm krijgen waarmee we beogen het Kurrikulum.frl op het netvlies van 

iedere onderwijsprofessional te krijgen. Het is daarbij belangrijk dat er duidelijk verteld 

wordt wat de waarde en functie van het Kurrikulum.frl is, zodat de verwachtingen helder 

zijn.  

Het Kurrikulum.frl bevat een breder spectrum en het ambitieniveau gaat verder gaat dan de 

huidige kerndoelen. Nieuwe kerndoelen zullen gebaseerd worden op dit Kurrikulum.frl. 

Scholen die tot nu toe weinig aan het Fries doen, zullen bij het ingaan van de nieuwe 

kerndoelen naar verwachting een inhaalslag moeten maken.  

Soepele implementatie is gebaat bij vroegtijdig informeren van verantwoordelijken zoals 

besturen en schoolleiders. Ook het aanbieden van ondersteuning en advies zal het 

verwezenlijken van de ambities ondersteunen. 

Van Kurrikulum.frl naar kerndoelen en eindtermen: 

Het Kurrikulum.frl vormt het uitgangspunt voor de vervolgstap: het formuleren van 

kerndoelen en eindtermen. De provincie wil dat deze vervolgstap wordt meegenomen 

binnen het landelijke proces Curriculum.nu om aansluiting en afstemming te krijgen met de 

landelijke kerndoelen. 

Het zou waardevol en efficiënt zijn als betrokkenen uit fase 2 (uit veldgroep en/of 

werkgroep) meedenken in dit vervolgproces. Het is belangrijk dat de kerndoelen Fries een 

duidelijke verbinding hebben met het Kurrikulum.frl. 

In huidige kerndoelen voor de onderbouw van het vo staan gedifferentieerde doelen voor 

Fries- en niet-Friestalige leerlingen. Onder de docenten in het vo is er een lichte behoefte 

merkbaar dat doelen weer worden gedifferentieerd. De schrijfgroep van fase 1 en de 

veldgroep van fase 2 hebben echter beide expliciet aangegeven dat differentiatie een taak 

van de leerkracht is en niet in kerndoelen hoeft 

Vertaling van kurrikulum.frl naar de praktijk: 

De inhoud van GO1 (identiteit en taal yn beweging) en GO4 (Sin’ en wille) vragen nieuwe 

kennis van leerkrachten om de inhoud van deze GO’s en bijbehorende bouwstenen goed te 
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begrijpen en er vorm aan te kunnen geven in het onderwijs. Leerkrachten, maar mogelijk 

ook schoolleiders en besturen zullen advies en scholing nodig hebben en er zal een behoefte 

aan lesmateriaal zijn. 

Het didactisch principe doeltaal = voertaal, dat een duidelijke onderlegger is voor het 

Kurrikulum.frl, vraagt om leerkrachten en docenten die het Fries goed beheersen. De grotere 

aandacht voor het schrijven vraagt ook van leerkrachten en docenten goede 

schrijfvaardigheden. Er moet geschikte nascholing beschikbaar zijn. 

In de leeswijzer van de bouwstenen staan meer randvoorwaarden genoemd die nodig zijn 

voor een goede vertaling van het kurrikulum.frl naar de praktijk. 
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10. BEGRIPPENLIJST 

context Een betekenisvolle situatie waarbinnen kennis en vaardigheden 
kunnen worden geleerd en toegepast. 
 

cultuur Alles wat mensen denken, doen en maken en de betekenis die 
mensen vanuit het individuele en het collectieve geheugen 
daaraan geven. Cultuur is hoe mensen worden, hoe ze zich 
kleden, hoe ze met elkaar communiceren, hoe ze eten, hoe ze 
met elkaar omgaan, hoe ze werken, hoe ze hun vrije tijd 
besteden, hoe ze politiek bedrijven en wetten maken, hoe ze 
onderzoek doen, hoe ze landbouwbedrijven en industrie 
ontwikkelen, enzovoort.  
 

cultureel erfgoed Alle materiële en immateriële zaken waaraan je bewust en 
onbewust waarde hecht en die je voor de toekomst wilt 
behouden. 
 

creativiteit Het vermogen om persoonlijke en/of ongebruikelijke, maar 
(praktische) toepasbare ideeën voor vraagstukken te vinden. 
 

identiteit Dat wat een mens of groep mensen definieert en onderscheidt 
van anderen; identiteit kan (individueel) begrepen worden als het 
resultaat van aanleg, opvoeding, omgeving, persoonlijke keuzes 
en biografie. Houdt als sociaal kenmerk sterk verband met 
socialisatie en cultuur.  
 

interactie Uitwisseling van informatie tussen twee of meer personen, 
waarbij er sprake is van een (snelle) afwisseling tussen luister- en 
spreekvaardigheden, tussen lees- en schrijfvaardigheden. 
 

leesmotivatie Datgene wat aanzet tot lezen: lezen ter ontspanning, om kennis 
op te doen over de wereld of om te genieten van esthetisch 
taalgebruik. 
 

leesbevordering Activiteiten die de leraar onderneemt om leerlingen nieuwsgierig 
te maken naar boeken en/of leerlingen aanzet tot het 
onderzoeken van boeken en teksten. 
 

literatuur Literatuur heeft altijd betrekking op cultureel waardevolle 
teksten. Literaire teksten bevatten verhalende en/of poëtische 
eigenschappen, mogelijk gecombineerd met beeld en/of geluid, 
zowel fictie, literair non-fictie en poëzie. Of een tekst gezien 



  
  43 
 

wordt als literair wordt mede bepaald door de maatschappelijke 
waarde die aan de tekst gehecht wordt, iets wat aan verandering 
onderhevig is. 
 

literair leesgesprek Een gesprek tussen leraar en leerlingen of leerlingen onderling 
naar aanleiding van gelezen, bekeken of beluisterde literatuur, 
waarbij het uitwisselen van leeservaringen centraal staat.  
 

meertaligheid Meertalig repertoire: de talen, taalvariëteiten of de woorden en 
uitdrukkingen uit andere talen/taalvariëteiten die een persoon 
passief en/of actief beheerst. Meertaligheid in de samenleving: 
het naast elkaar bestaan van verschillende talen en taalvariëteiten 
binnen een bepaalde context of een bepaald gebied. 
Meertalige competenties: het functioneel en flexibel kunnen 
inzetten van een meertalig repertoire om te communiceren of om 
nieuwe talen te leren. 
 

minderheidstaal Een taal die afwijkt van de officiële taal van een staat en die 
traditioneel gebruikt wordt door een minderheidsgroep in die 
staat. 
 

schrijven Schrijven verwijst zowel naar het stellen, waarbij leerlingen leren 
teksten produceren met verschillende communicatiedoelen, als 
naar de toepassing van grammatica en spellingregels. 
 

Standaardfries Een gestandaardiseerde vorm van het Fries die wordt aangeleerd 
in lesmateriaal, die wordt gebruikt door (provinciale) autoriteiten 
en media en die het uitgangspunt vormt in digitale hulpmiddelen 
om het Fries te schrijven.   
 

thuistaal De taal waarmee het kind binnen het gezin door contact met 
ouders in aanraking komt en die het kind op een natuurlijke 
manier verwerft. In sommige gevallen kan er sprake zijn van 
meerdere thuistalen. Deze kinderen groeien dan twee-/meertalig 
op. 
 

taalaanbod Alle taal die leerlingen in gesproken, geschreven, digitale vorm of 
via multimedia aangeboden krijgen, bij het leergebied Fries en de 
andere leergebieden, maar ook buiten school en thuis. 
 

taalkunst  Kunst is een uiting van menselijke denken, doen en maken en is 
een specifieke vorm van cultuuur en tijdgebonden. Taalkunst gaat 
over taal of is gemaakt van taal. 
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taalachtergrond De taalachtergrond wordt bepaald door de taal die kinderen thuis 
spreken, de taalrijkheid van hun thuissituatie en de moedertaal 
van hun ouders. 
 

taalbewustzijn De expliciete kennis over taal en het inzicht in hoe talen worden 
geleerd en gebruikt, en het bewust omgaan met taal. 
Taalbewustzijn draagt bij aan het kunnen sturen van het eigen 
proces om een taal te leren. 
 

taalconventies Afspraken over taalgebruik binnen een bepaalde teksttype, 
situatie of doelgroep. 
 

taalnorm Opvattingen van taalgebruikers over 'hoe het hoort' in de taal. 
 

taalplezier De waarde van taal ontdekken door plezier te ervaren bij het 
kijken, luisteren en experimenteren met taal. 
 

taalportfolio Document waarmee je zichtbaar kunt maken welke vaardigheden 
je in een taal beheerst en op welk beheersingsniveau. 
 

translanguaging Communicatie waarbij de deelnemers hun eigen taalmiddelen uit 
verschillende talen gebruiken om elkaar te begrijpen en doelen 
samen te bereiken. 
 

taalontwikkeling Het uitbreiden en versterken van de taalbasis die bestaat uit 
kennis van de wereld, het begrijpen van taal, het produceren van 
taal en de woordenschat. Er zijn binnen de taalontwikkeling grote 
verschillen tussen leerlingen. Sommige fasen in de 
taalontwikkeling behoeven meer instructie en begeleiding dan 
andere. 

taalstatus (macht van 
taal) 

De positie die ene taal heeft in een bepaalde gemeenschap en de 
waardering die aan die taal wordt toegekend door de 
(inter)nationale overheid en de gemeenschap. 
 

vreemde taal Een taal die bewust geleerd wordt, op school of door middel van 
zelfstudie. 
 

maken (productie) Het artistiek-creatief proces van vormgeven en (re)produceren 
waarin leerlingen samen of alleen uiting leren geven aan 
ervaringen, gevoelens, gedachten en ideeën met (bewegend) 
beeld, klank, woord en andere materialen. Ook combinaties van 
deze vormen zijn mogelijk. 
 



  
  45 
 

meemaken (receptief) Zintuigelijk ervaren van (bewegend) beeld, klank en woord. 
Ervaring met professionele kunst in een levensechte context, 
binnen of buiten school. Leerlingen leren betekenis te geven aan 
hun ervaring. 
 

reflecteren Reflectie gaat over terugkijken en waarde geven aan eigen of 
andermans producten en het (werk)proces. Soms op basis van 
eigen maatstaven, soms aan de hand van gestelde kaders. 

 

 


