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3. Friese taal en cultuur 
Voor vso in de provincie Fryslân 
 
Karakteristiek 
Algemeen 
Fryslân is een tweetalige provincie doordat zowel de Nederlandse als de Friese taal een 
belangrijke positie innemen. Veel leerlingen in Fryslân spreken Fries, de meeste leerlingen 
verstaan het Fries naar eigen zeggen voldoende tot goed. Ze beleven de tweetalige cultuur van 
de provincie dagelijks. Leerlingen worden zich bewust van het tweetalige karakter van hun 
leefomgeving en leren tevens over de verschillen en overeenkomsten met situaties in 
Nederland en daarbuiten. De taal staat niet op zich zelf, maar is in Fryslân direct verbonden met 
de cultuur en de geschiedenis van de provincie. 
Leerlingen krijgen meer zicht op specifieke kenmerken van de Friese taal en cultuur en de 
achtergronden daarvan, zodat ze daardoor beter aan de Friese cultuur kunnen deelnemen. 
Er zijn op grond van artikel 11e van de WVO voor Friese taal en cultuur kerndoelen 
geformuleerd die in de provincie Fryslân dezelfde status hebben als de algemene kerndoelen 
op grond van artikel 11a van de WVO. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kerndoelen die 
voor alle leerlingen verplicht zijn (1-3), en kerndoelen die anders zijn uitgewerkt voor leerlingen 
die de Friese taal als tweede taal spreken (4a-6a), en voor leerlingen voor wie Fries de 
moedertaal is (4b-6b).  
 
Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs 
Kennis en een zekere functionele beheersing van de Friese taal en cultuur is belangrijk voor 
een brede participatie in de provincie Fryslân. Dat geldt uiteraard ook voor leerlingen in het 
uitstroomprofiel Vervolgonderwijs.  
Als bij leerlingen sprake is van een vertraagde taalontwikkeling en/of van problemen in de 
informatieverwerking zal dit doorwerken in het niveau dat kan worden nagestreefd bij de 
kerndoelen Friese taal en cultuur. Veel leerlingen ondervinden als gevolg van hun beperking 
problemen in communicatieve situaties. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop het 
onderwijs vorm kan krijgen.  
Voor sommige leerlingen zullen aangepaste bronnen en/of ondersteunende materialen moeten 
worden ingezet. Zo zullen voor blinde leerlingen daar waar gesproken wordt over (geschreven) 
teksten en bronnen aangepaste (gebrailleerde) materialen kunnen worden ingezet. Voor 
leerlingen met een auditieve beperking kan bij de uitwerking van de kerndoelen meer nadruk 
worden gelegd op de leesvaardigheid in plaats van de luistervaardigheid. Bij leerlingen met een 
spraakbeperking kan ervoor worden gekozen om meer nadruk te leggen op de schriftelijke 
communicatievaardigheden in plaats van de mondelinge communicatievaardigheden.  
In bepaalde gevallen kunnen scholen worden vrijgesteld van de verplichting tot de kerndoelen 
Fries. Daarbij komt ook de mogelijkheid voor de school om een gedeeltelijke ontheffing voor 
één of meer kerndoelen aan te vragen. De school verzorgt bijvoorbeeld wel onderwijs in de 
mondelinge beheersing van het Fries, maar niet in het schrijven ervan. Deze beoogde 
gedeeltelijke ontheffing kan ervoor zorgen dat de ontheffing beter aansluit bij de schoolsituatie 
en de populatie van de school. 
De criteria voor het verlenen van gedeeltelijke en volledige ontheffing worden, in overleg met de 
provincie Fryslân en met betrokkenheid van het Friese scholenveld, door de minister 
vastgesteld.  
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Kerndoelen Friese taal en cultuur 
 
Deelnemer in een tweetalige cultuur 
1.  De leerling leert de betekenis onderkennen van de tweetalige Friese cultuur voor het 

dagelijks leven en leert deze te vergelijken met situaties in de rest van Nederland en 
daarbuiten. 

 
2.  De leerling leert aan de hand van voorbeelden de specifieke kenmerken van de 

Friese cultuur begrijpen en deze in verband te brengen met de historische 
achtergronden daarvan. 

 
3.  De leerling leert aan de hand van voorbeelden het belang van Friese cultuuruitingen 

onderkennen (teksten, muziek, toneel, film, TV en radio) en de betekenis die hij 
daaraan hecht onder woorden te brengen. 

 
Voor leerlingen met Fries als tweede taal 
4a.  De leerling leert om via voor hem zinvolle contexten een Friese woordenschat op te 

bouwen door verschillende strategieën toe te passen. 
 
5a.  De leerling leert informatie op te zoeken en te ordenen uit schriftelijke en digitale 

Friestalige bronnen op basis van vragen over onderwerpen binnen zijn eigen 
belangstellingssfeer.  

 
6a.  De leerling leert een informeel gesprek in het Fries te voeren met leeftijdgenoten 

over onderwerpen uit zijn dagelijks leven. 
 
Voor leerlingen met Fries als moedertaal 
4b.  De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken en zich te 

houden aan taalconventies die voor het Fries gelden (spelling, grammaticaal juiste 
zinnen, woordgebruik). 

 
5b.  De leerling leert het belang van het communiceren volgens gangbare taalregels van 

het Fries in formele situaties ontdekken (werkoverleg, planning, discussie). 
 
6b.  De leerling leert Friese verhalen, gedichten en informatieve teksten te kiezen en te 

lezen die tegemoet komen aan zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden. 
 
  


