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Rjochte oan DS/ Deputearre Poepjes 
 

 De FNP-fraksje hat begrepen dat de ûntjouwing fan it 
kurrikulum foar de Fryske kearndoelen al sûnt april dit 
jier stil leit. Dat stiet ek te lezen op www.kurrikulum.frl. 
Nei oanlieding dêrfan hawwe wy de neikommende 
fragen:  
 

Fraach / fragen 1. De fuortgong fan kurrikulum.frl leit neffens it webstee 
noch altyd stil. Dat wylst de konsept-kearndoelen foar 
alle oare fakken as it Frysk no ek formulearre binne. 
Neffens ús ynformaasje komt dat, om't in nije 
oanbestegingsproseduere yn gong setten wurde moat. 
Is dy yntusken los, wat is de stân fan saken?  
 

 2. Der hat ek oerlis west mei it Ministearje fan OC&W 
oer de Fryske kearndoelen. Wat hat dat oerlis krekt 
opsmiten?  
 

 3. Foar de oare fakken binne al útwurkingen makke. 
Bygelyks foar it fak Nederlânsk stiet der: 'Ze worden 
zich bewust van de meertaligheid in hun directe 
omgeving en in de samenleving, en van de rol van het 
Standaardnederlands als gemeenschappelijke taal in 
een meertalige samenleving'. It Frysk as ien fan dy talen 
en ek it Frysk as mienskiplike omgongstaal yn Fryslân 
wurdt hielendal net neamd. Wat sil it Kolleezje dwaan 
om dêr omtinken foar te krijen?  
 

 4. Is it it Kolleezje bekend dat it regear yn novimber al 
mei in reaksje komme sil op de útstellen fan 
curriculum.nu? Hoe wol it Kolleezje boargje dat de 
útstellen foar it fak Fryske taal dan noch meinommen 
wurde, wylst de oanbesteging noch rint?  
 

 5. Der is no in hiel soad fertraging omdat der in pear 
yngewikkelde oanbestegings regele wurde moasten. 
Hoe wol it Kolleezje foarkomme dat it in oare kear wer 
sa omslachtich wurdt? En, hoe sil it Kolleezje it fjild op 
de hichte bringe fan de aktuele stân fan saken?  
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