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Onderwerp

: Beantwurding skriftlike fragen oangeande Kurrikulum.frl

Achte hear Knot,
Jo skriftlike fragen op grOn fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 6 april
2022 beantwurdzje wy as neikomt.

Ynliedende taljochting
Minister Dennis Wiersma fan OCW hat op 4 april 2022 in brief kenmerk 32292669 nei de
Twadde Keamer stjoerd oer it projekt Curriculum.nu foar it fundearjend Onderwiis.
It Ftyske Kurrikulum.frl Onderwiistrajekt is keppele oan it/an/ike Curriculum. nu trajekt. Der is
al gans tfid, jild en muoite stutsen sawol yn it lanlike as it Fryske kurrikulum.
De minister wol in punt sette efter it tfidslinende `grootse en meeslepende' proses fan de lest
jierren, dat feitlik OtrOn is op in grut praatsirkus. It soe mei de Onderwiisherfoarming ta moatte
op in mear praktyske oanpak mei periodyk kurrikulumOnderhald yn stee fan grutte yngrepen.
Werom nei de basis is no it biedwurd.
De nije ynset fan it regear hat gefolgen foar de keamdoelen en boustiennen' yn
Ontwikkeling, foar de rinnende eksamenprogramma's, de plenning en de gearwurking en
ynbring fan de professionals.
Fraach 1:
Wat betsjut it foar it Fryske Kurrikulum.frl Onderwiistrajekt? Plenning, keppeling mei lanlik
trajekt, finansjes, ynset fan Provinsje en ynhierde organisaasjes?
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Antwurd fraach 1:
It is op dit stuit noch net krekt dudlik hokker gefolgen it oars ynstutsen lanlike trajekt hat op it
Fryske trajekt. Ein april fynt der in amtlik ofstimmingsoerlis plak tusken de Stichting Leerplan
Ontwikkeling (SLO) as Otfierder foar it Ryk, Cedin as Otfierder foar de provinsje en de
provinsje Fryslan.

Fraach 2:
Hoe reagearje de belutsen eksteme organisaasjes, it Onderwiisfjild? Binne der reaksjes of
soargen, sa ja hokker?
Antwurd fraach 2:
Der hat kontakt west mei Cedin. Ynkoarten fynt der in ofstimmingsoerlis plak, sjoch it
antwurd op fraach 1. Fierder hawwe oare eksterne organisaasjes of it Onderwiisfjild hjiroer
gjin kontakt socht mei de provinsje.

Fraach 3:
Wat betsjut dit foar it rinnende Taalplan Frysk 2030?
Antwurd fraach 3:
It fernijen fan de kearndoelen foar it primer Onderwiis en de Onderbou fan it fuortset Onderwiis
biedt de kans om de oanbodsdoelen better oan te sluten by de doelen fan it Taalplan Frysk
2030.

Fraach 4:
Wat betsjut dit foar de al Cintwikkele boustiennen' foar it Frysk?
Antwurd fraach 4:
Sjoch antwurd fraach 1, it ofstimmingsoerlis fynt ynkoarten plak.

Fraach 5:
Wat betsjut dit foar it trajekt fan de nije keamdoelen Frysk dy't PS feststelle moatte?
Antwurd fraach 5:
Sjoch antwurd fraach 1, it ofstimmingsoerlis fynt ynkoarten plak.

Fraach 6:
Wat betsjut dit foar de rinnende eksamenprogramma's Ftysk?
Antwurd fraach 6:
Sjoch antwurd fraach 1, it ofstimmingsoerlis fynt ynkoarten plak.
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Fraach 7:
Hoe wolle Jo PS fierder betake en op de hichte halde fan dizze nije Ontwikkelingen?
Antwurd fraach 7:
Wy sille PS mei in brief op de hichte stelle sa gau at der details bekend binne.
Wy tidigje derop jo sa foldwaande ynformearre te hawwen.
Mel rju achtinge,
Deputearr

teaten fan Fryslan,

drs. A.A.M. Srok

--Rigriassfsma, MBA MOM, sekretaris
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