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Deze	tekst,	het	eerste	tussenproduct	van	het	ontwikkelteam	Fries,	beschrijft	de	visie	van	het	
ontwikkelteam	op	het	leergebied	Friese	taal	en	cultuur.	Deze	visie	is	ontwikkeld	tijdens	de	
eerste	ontwikkelsessie	op	19,	20	en	21	september	2018.	Het	is	een	conceptversie.	Wie	wil,	
kan	hier	feedback	op	geven	(zie	www.kurrikulum.frl).	Op	basis	van	de	feedback	zal	de	visie	
verder	ontwikkeld	worden.	Samen	met	uitwerkingen	van	de	kern	van	het	leergebied	Fries	
(tweede	ontwikkelsessie)	en	van	essentiële	kennis	en	vaardigheden	(derde	ontwikkelsessie)	
maakt	het	uiteindelijke	visiestuk		deel	uit	van	het	advies	voor	het	herzien	van	de	kerndoelen	
voor	het	Fries.	
	
	
	

Visie	op	het	leergebied	Friese	taal	en	cultuur	
-	concept	-		

	
	
	
	
Alle	kinderen	in	Fryslân	moeten	de	
gelegenheid	krijgen	om	zich	talig	te	
ontwikkelen	op	school.	Voor	het	leren	van	
Fries	is	het	startpunt	van	leerlingen	niet	
gelijk.	Er	zijn	grote	verschillen	in	
taalachtergrond	en	beheersing	van	het	
Fries.	Er	zijn	leerlingen	met	Fries	als	
moedertaal,	er	zijn	leerlingen	die	enigszins	
vertrouwd	zijn	met	het	Fries	en	er	zijn	
leerlingen	voor	wie	het	Fries	nieuw	is.	
Gezien	deze	verschillende	uitgangssituaties	
krijgen	alle	leerlingen	binnen	het	
leergebied	Friese	taal	en	cultuur	een	
passend	aanbod.		
	

Deze	basisvisie	impliceert:	
• aandacht	voor	de	betekenis	van	

taal	en	moedertaal	in	het	
algemeen;	

• aandacht	voor	de	betekenis	van	
Fries	in	het	bijzonder,	voor	
Friestalige	en	niet-Friestalige	
leerlingen;	

• een	meertalig	perspectief	bij	het	
leren	van	Fries;	

• kiezen	van	relevante	inhouden,	met	
aandacht	voor	samenhang	binnen	
het	leergebied	Fries	en	tussen	het	
leergebied	Fries	en	andere	
leergebieden.	
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De	rol	van	taal	en	moedertaal	in	het	
algemeen	
	
Taal	is	onmisbaar	voor	individu	en	voor	
gemeenschap.	Taal	is	een	middel	waarmee	
we	kunnen	denken	en	leren,	
communiceren	en	onze	emoties	
uitdrukken.	Via	taal	ontwikkelen	we	onze	
identiteit.	Via	taal	ervaren,	begrijpen	en	
verwerken	we	hoe	anderen	voelen	en	
denken,	en	kunnen	we	greep	krijgen	op	de	
wereld	om	ons	heen.	Taal	kan	voor	
wederzijds	begrip	zorgen	en	kan	mensen	
verbinden.		
	
Via	taal	krijgen	we	toegang	tot	cultuur,	
kunnen	we	ervan	genieten	en	eraan	
deelnemen.		
	
Taal	heeft	en	geeft	betekenis.	Taal	gaat	
altijd	ergens	over.	Met	taal	kunnen	we	
verwijzen	naar	bijvoorbeeld	ervaringen,	
gebeurtenissen,	meningen,	feiten	of	
voorwerpen.	In	een	complexe	samenleving	
waarin	verschillende	talen,	culturen,	
levensbeschouwingen	en	generaties	met	
elkaar	in	contact	komen,	is	het	belangrijk	
te	beschikken	over	rijke	en	gevarieerde	
taal.		
	
Taal	heeft	een	systeem:	een	systeem	van	
regels	om	teksten,	zinnen,	woorden	en	
klanken	te	produceren	en	om	taal	te	
begrijpen.	Kennis	van	deze	regels	en	ze	
adequaat	kunnen	gebruiken,	maakt	dat	we	
anderen	kunnen	begrijpen	en	zelf	
begrepen	kunnen	worden.		
	
Taal	maakt	deel	uit	van	iemands	identiteit.	
Cummins	(2001)	heeft	gezegd:	“Verwerp	je	

de	thuistaal	van	een	kind,	dan	verwerp	je	
ook	het	kind	zelf”.	Daarom	moeten	
leerlingen	hun	moederta(a)l(en)	kunnen	
gebruiken.	Het	mogen	en	kunnen	
gebruiken	en	kennis	hebben	van	je	
moedertaal	opent	deuren	naar	wie	je	bent	
en	wilt	zijn	als	persoon,	en	naar	je	
omgeving	en	de	normen,	waarden,	
tradities	en	praktijken	van	die	omgeving.	
Het	kan	helpen	bij	de	verwerking	van	
leerstof	en	draagt	bij	aan	het	ontwikkelen	
van	zelfvertrouwen	en	van	sterkere	
meertaligheid.	
	

																											 	
	

Betekenis	van	het	Fries	
	
Kinderen	en	jongeren	in	Fryslân	groeien	op	
in	een	provincie	die	officieel	tweetalig	is.	
Fries	en	Nederlands	zijn	de	twee	officiële	
talen	in	Fryslân.	Friese	burgers	hebben	dus	
het	recht	om	altijd	en	overal	in	Fryslân	
Nederlands	en	Fries	te	gebruiken.	Het	Fries	
wordt	echter	niet	door	iedereen	in	Fryslân	
op	dezelfde	manier	en	in	dezelfde	mate	
gebruikt	en	op	dezelfde	manier	
gewaardeerd.	Op	Friese	scholen	is	het	
Nederlands	de	gemeenschappelijke	taal.	
Die	sterke	positie	van	het	Nederlands	heeft	
invloed	op	het	Fries.	
	
Kinderen	en	jongeren	in	Fryslân	groeien	op	
in	een	samenleving	waarin	veranderingen	
snel	gaan.	Globalisering	en	migratie	maken	
de	samenleving	steeds	diverser	en	
meertaliger.	Technologische	
ontwikkelingen	maken	het	mogelijk	dat	we	
altijd	en	overal	met	elkaar	kunnen	
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communiceren	en	dat	er	nieuwe	vormen	
van	communiceren	(zijn)	ontstaan.	
Hierdoor	komen	leerlingen	in	hun	dagelijks	
leven	in	aanraking	met	allerlei	talen,	
bijvoorbeeld	via	klasgenoten,	op	straat,	op	
tv,	YouTube,	games	en	sociale	media.	Deze	
sociale	media	hebben	ertoe	geleid	dat	
jongeren	het	Fries	meer	als	schrijftaal	zijn	
gaan	gebruiken.		
	
Het	Fries	is	een	van	de	talen	te	midden	van	
al	die	andere	talen;	dat	beschouwen	we	als	
een	vanzelfsprekendheid.	Het	leergebied	
Friese	taal	en	cultuur	helpt	zowel	voor	
Friestalige	leerlingen	als	voor	niet–
Friestaligen	de	rol	te	ontdekken	die	taal	
heeft	in	het	algemeen	voor	individu	en	
gemeenschap	en	de	betekenis	en	waarde	
die	het	Fries	heeft	in	het	bijzonder,	voor	
henzelf	en	voor	anderen.		
	
In	de	snel	veranderende	wereld	zal	het	
Fries	te	midden	van	andere	talen	mee	
veranderen,	onder	andere	door	invloed	
van	het	sterk	aanwezige	Nederlands	en	
Engels.	In	het	onderwijs	in	het	algemeen	
en	het	leergebied	Fries	in	het	bijzonder	
houden	we	rekening	met	die	dynamiek	en	
proberen	we	tegelijkertijd	de	taalkwaliteit	
van	het	Fries	te	waarborgen.	Daarin	is	het	
zoeken	naar	een	balans.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Meertalig	perspectief	
	
Het	leergebied	Friese	taal	en	cultuur	komt	
op	school	aan	bod	vanuit	een	meertalig	
perspectief.	Dat	betekent:	

• vanuit	een	dynamische	blik	op	
meertaligheid,	

• in	een	meertalige	context,	
• als	onderdeel	van	meertaligheid	als	

doel	
• en	als	middel	om	te	leren	(taal	in	

andere	vakken).	
	
Iedereen	gebruikt	in	het	dagelijks	leven	
verscheidene	talen	of	taalvariëteiten.	Denk	
aan	Fries,	Bildts,	Stellingwerfs,	Nederlands,	
Engels,	Turks,	Pools	of	Syrisch,	boekentaal	
of	spreektaal,	een	dialect,	straattaal,	
jongerentaal,	chattaal	of	vaktaal.	Die	talen	
worden	afwisselend	en	soms	door	elkaar	
gebruikt.	Iemand	die	meertalig	is,	beschikt	
over	een	meertalig	repertoire	en	maakt	
daarvan	flexibel	gebruik,	naar	gelang	de	
situatie	en	het	doel	van	de	communicatie.	
Een	taalleerder	bouwt	een	meertalig	
repertoire	op	waarbij	hij	de	ene	keer	de	
ene	taal	of	taalvariëteit	gebruikt	en	de	
andere	keer	een	andere.	Hij	kan	het	een	
ook	beter	in	de	ene	taal	en	het	andere	in	
een	andere	taal.	Meertaligheid	
beschouwen	we	dus	niet	als	het	beheersen	
van	verschillende	talen	of	variëteiten	naast	
elkaar	en	los	van	elkaar,	maar	juist	als	het	
geïntegreerd	en	functioneel,	dynamisch	en	
soepel	gebruiken	van	een	meertalig	
repertoire.		
	
Op	school	wordt	dit	meertalig	repertoire	
ingezet	voor	functioneel	veeltalig	leren.	
Dat	betekent	dat	het	Fries	zoals	gezegd	
wordt	beschouwd	als	een	taal	te	midden	
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van	andere	talen	(Fries	in	een	meertalige	
context),	dat	het	Fries	een	onderdeel	is	van	
het	taalonderwijs	voor	leerlingen	om	
meertalig	te	worden	of	hun	meertaligheid	
verder	te	ontwikkelen,	en	dat	het	Fries	
samen	met	andere	talen	op	school	in	
zogenoemde	translanguagingpraktijken,	
een	middel	is	om	de	schooltaal	te	leren	en	
voor	gezamenlijke	kennisconstructie	bij	
andere	vakken.	
	
Aansluiten	bij	en	benutten	van	de	talige	
rijkdom	op	school,	waarvan	het	Fries	een	
vanzelfsprekend	onderdeel	is,	is	een	bron	
voor	samen	leren	en	samen	leven.	Het	leidt	
tot	talenbewustzijn,	gevoeligheid	voor	
meerdere	talen,	een	open	houding,	
waardering	en	respect	bij	leraren,	
leerlingen	en	ouders	ten	aanzien	van	talige	
diversiteit.	Het	inzetten	van	talige	
repertoires	in	de	klas	stimuleert	de	
nieuwsgierigheid	van	leerlingen	tegenover	
andere	culturen	en	ook	hun	motivatie	om	
nieuwe	talen	te	leren.	
	
	

Kiezen	van	relevante	inhouden	
	
Het	leergebied	Friese	taal	en	cultuur	richt	
zich	op	het	leren	van	en	over	Fries.	Voor	
beide	zijn	betekenisvolle	contexten	het	
uitgangspunt:	contexten	die	betekenis	
hebben	voor	het	leren	van	Fries	en	
contexten	die	betekenis	geven	voor	het	
leren	over	Fries.	
	
Het	leren	van	Fries	leidt	tot	beheersing	van	
de	taal,	het	kunnen	spreken,	luisteren,	
lezen	en	schrijven.		
Taalleren	is	pas	zinvol	wanneer	het	ergens	
over	gaat	en	wanneer	het	functioneel	is,	

wanneer	taal	daadwerkelijk	gebruikt	wordt	
en	er	voor	leerlingen	een	bepaalde	
noodzaak	is	om	de	taal,	in	dit	geval	het	
Fries,	te	gebruiken	Dat	betekent	ook	het	
gebruiken	van	Fries	bij	andere	vakken.		Bij	
het	leren	van	het	Fries	komen	de	
taalvaardigheden	niet	los	van	elkaar	aan	
bod	,	maar	functioneel	geïntegreerd.	
Schrijven	kan	niet	zonder	lezen	
bijvoorbeeld,	en	lezen	nodigt	uit	tot	praten	
over	wat	gelezen	is.		
	
Het	leren	over	Fries	richt	zich	op	drie	
thema’s:	taal/Fries	en	identiteit,	taal/Fries	
en	cultuur	en	Fries	te	midden	van	andere	
talen.	Leren	over	Fries	leidt	tot	inzicht	in	
taal	en	taalgebruik.	Leerlingen	leren	hoe	
Fries	in	elkaar	zit,	ze	leren	hoe	Fries	wordt	
gebruikt,	in	welke	situaties,	ze	leren	Fries	
en	het	gebruik	ervan	vergelijken	met	
andere	talen	en	hun	gebruik.	Ze	
ontwikkelen	metalinguïstische	
vaardigheden	die	hen	kunnen	helpen	om	
vreemde	talen	te	leren	en	de	eigen	taal	
(het	Fries,	het	Nederlands,	een	dialect,	een	
streektaal	of	een	andere	taal)	verder	te	
ontwikkelen.	Door	aandacht	voor	het	
vergelijken	van	talen	en	door	het	verhogen	
van	talenbewustzijn	ontwikkelen	leerlingen	
een	attitude	van	openheid	en	gevoeligheid	
voor	talige	diversiteit.			


