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Mercator op ’e kaart sette

Jan van der West, Alex Riemersma en Cor van der Meer

Affiliatie

Lytse talen

Lykas minsken ferskille fan inoar, binne der ek gjin gelikense talen. Der 

binne grutte en lytse talen, guon mei mear of mei minder prestiizje.1 

Mar dat betsjut net dat de talen net gelykweardich wêze soenen. Fansels 

is de realiteit, spitigernôch ek lykas by minsken, wol ris oars. Minsken 

hawwe de kwaliteit mear talen te learen en dan te kiezen hokker taal te 

brûken en troch te jaan oan de bern. By de kar foar in taal wurdt, mei 

troch de trend fan ynternasjonalisearring en fergrutte mobiliteit, hieltyd 

mear sjoen nei brûkberens en wearde fan in taal, ynklusyf de memmetaal.

Foaral foar lytse talen is dit in ûntjouwing dy’t soarchlik wêze kin.2 As 

heiten en memmen de eigen taal net mear trochjaan wolle mar kieze foar 

in yn har eagen weardefollere taal dan kinne foaral lytse talen gau ferdwine. 

Troch beliedsmakkers en praktykminsken is hjir op ynsketten troch de 

ferbining mei wittenskip te sykjen. Dy jout ommers oan dat bern bêst twa 

of trije talen oanleare kinne ta memmetaalnivo. En dat soks sels foardielen 

hat foar it bern.3 En dan kin ien fan dy talen bêst wol in lytsere taal wêze. 

Ek tusken lytse talen ûnderling is ferbining socht; yn de rin fan de tiid 

binne der ferskate organisaasjes en netwurken op priemmen set mei as 

doel om mekoar te moetsjen en kennis út te wikselen. Dy ynternasjonale 

gearwurking hat tal fan foardielen. It jout de minsken it gefoel fan net 

1  J. Edwards, ‘Language, Prestige, and Stigma’, in: H. Goebel (ed.), Contact Linguistics (New 

York 1996).

2  J. Fishman, ‘Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assis-

tance to Threatened Languages’, Multilingual Matters (1991). 

3  Foarbylden binne: E. Peal, en W. Lambert, ‘The relation of bilingualism to intelligence’, 

Psychological Monographs, 76/27, (1962) pp. 1-23. E. Bialystok, ‘Bilingualism: The good, the 

bad, and the indifferent’, Bilingualism: Language and Cognition, 12 (2009) pp. 3 11 doi:10.1017/

S1366728908003477. J. Morales, A. Calvo en E. Bialystok, ‘Working memory development 

in monolingual and bilingual children’, Journal of Experimental Child Psychology 114/2 

(2013) p. 187. E. Bialystok, F.I. Craik, & M. Freedman, ‘Bilingualism as a protection against 

the onset symptoms of dementia’ Neuropsychologia, 45 (2007) pp. 459–464. V. Marian, Y. 

Faroqi-Shah, M. Kaushanskaya, H. K. Blumenfeld en Li Sheng, Bilingualism: Consequences 

for Language, Cognition, Development, and the Brain (2009) (http://www.asha.org/Publicati-

ons/leader/2009/091013/ f091013a.htm).
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apart te wêzen, mar dat meartaligens in saak is dy’t miskien wol gewoaner 

is as ientaligens. Ek kin men troch ynternasjonale kontakten nije ideeën 

opdwaan en reflektearje op de eigen situaasje.

Mercator

Mei dy foardielen foar eagen, binne der foar lytse talen yn Europa tal fan 

inisjativen ûntstien lykas it European Bureau for Lesser Used Languages 

(EBLUL, 1982-2010), Federal Union of European Nationalities (FUEN, 

1949) en it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD, 2008) en ek 

Mercator.

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen 

(foarhinne Mercator Education) is yn 1987 oprjochte op inisjatyf fan 

de Europeeske Kommisje, om temjitte te kommen oan de groeiende 

belangstelling foar (autochtoane) minderheidstalen en regionale talen yn 

Europa en de needsaak foar minderheidstaalgebieten om ûnderfinings út 

te wikseljen en gear te wurkjen yn in Europeeske kontekst. Mercator yn 

Ljouwert rjochtet him foaral op ûnderwiis en is útein setten tegearre mei 

Mercator yn Barcelona (wetjouwing) en Mercator yn Aberystwyth (media). 

It is oan de systematyske oanpak fan de Mercator-sintra te tankjen dat de 

beskikberens fan ynformaasje oer minderheidstalen en de útwiksel fan 

dyselde ynformaasje sterk ferbettere is.

Aktiviteiten bestean út: ûndersyk en it publisearjen fan de útkomsten4, it 

beskriuwen fan de ûnderwiissituaasje per regio oan de hân fan Regionale 

Dossiers, it byhâlden fan databanken fan eksperts en organisaasjes en it 

organisearjen fan ynternasjonale konferinsjes. It Mercator Kennissintrum 

hat as doel om kennis te sammeljen, te ferwurkjen en te fersprieden 

en om Fryslân nei Europa te bringen en Europa nei Fryslân te heljen.

Troch de jierren hinne is de rige Regionale dossiers it meast bekende 

produkt fan Mercator Education yn Ljouwert. De regionale dossiers 

steane allegear online op www.mercator-research.eu – dy wurde hiel 

geregeld rieplachte en delladen: yn 2012 al mear as 11.000 kear.

It earste Regionaal dossier is skreaun troch dr. Jehannes Ytsma: Frisian. 

The Frisian language in education in the Netherlands (1994). De fjirde 

edysje (2007) is gearstald troch dr. Sikko de Jong en dr. Alex Riemersma.5 

Op it heden is fan 42 Europeeske minderheidstalen de situaasje fan it 

twa- of meartalich ûnderwiis beskreaun yn monografyën yn it Ingelsk fan 

likernôch 40 siden. It giet dêrby net allinnich om unike minderheidstalen 

4  Sûnt de start fan Mercator oant dit skriuwen giet it om in totaal fan 128 publikaasjes.

5  A.M.J. Riemersma en S. de Jong, Frisian. The Frisian language in education in het Netherlands 

(4th edition. Ljouwert/Leeuwarden 2007).

Reinier_Salverda_-_De_tienduizend_dingen_binnenwurk.indd   480Reinier_Salverda_-_De_tienduizend_dingen_binnenwurk.indd   480 20-11-13   21:5020-11-13   21:50



481

lykas it Frysk, Baskysk, Bretonsk, Ladinysk, Kasjûbysk, Sorbysk en Welsk, 

mar ek om minderheidstalen dy’t steatstaal binne yn in oare lidsteat, de 

saneamde ‘cross border’ languages, lykas it Dútsk yn België, Frankryk en 

Itaalje, it Hongaarsk yn Slovakijë, it Sloveensk yn Eastenryk en Itaalje, en 

it Turksk yn Grikelân. Yn de rin fan de tiid binne ek dossiers gearstald 

oer talen dy’t in oantal jierren ferlyn frijwol ûnbekend wienen, bygelyks 

it Asturysk yn Spanje, it Latgalysk yn Letlân, it Meänkieli yn Sweden en it 

Vörö yn Estlân. Fan guon minderheidstalen dy’t yn mear as ien lidsteat 

foarkomme, wurde yn begjinsel ûnderskate dossiers gearstald, krekt omdat 

de wetlike en maatskiplike posysje yn ferskillende EU-lidsteaten safier 

útinoar rinne kin. It giet dêrby bygelyks om it Baskysk en it Katalaansk 

yn Spanje en Frankryk, mar ek om it Iersk yn de republyk Ierlân en yn 

Noard-Ierlân yn it Feriene Keninkryk. Foar de kommende jierren is der 

ferlet fan nije dossiers oer bygelyks it Malteesk, it Dútsk yn Denemarken, 

it Franco-Provensaalsk yn de Val d’Aosta yn Itaalje, en oer it Hongaarsk yn 

Slovenië. Krekt as foar it Iersk yn Ierlân, dat formeel in offisjele steatstaal 

is mar yn de praktyk funksjonearret as in minderheidstaal, soe in dossier 

oer it Letzeburgish yn Lúksemboarch op syn plak wêze. Dat is dan teffens 

in detaillearde útwurking fan it haadstik oer Lúksemboarch yn in oare 

Mercator-publikaasje: Trilingual Primary Education in Europe.6 

Elk Regionaal dossier wurdt skreaun troch in ekspert fan de oan be-

langjende minderheidstaal en nochris hifke troch in twadde ekspert fan 

in oare universiteit of in oar ynstitút. Dat komt de objektiviteit fan de 

ynformaasje ten goede. Om in dossier aktueel te hâlden wurdt yn be-

gjin sel elk regionaal dossier ienris yn de fiif jier op ’e nij útjûn mei de 

nij ste gegevens. Elk dossier hat in fêste struktuer en de haadstik ken en 

para grafen krije foarskreaune titels. Dêrtroch kinne de ûnder skate min-

derheidstalen yn begjinsel op systematyske wize mei elkoar fergelike 

wurde. Yn de takomst kin dat fergelykjen mei help fan elektroanyske 

sykmiddels flugger oanpakt en kompleter útfierd wurde. De struktuer is 

basearre op it format fan Eurydice, it ynformaasjenetwurk fan de Euro-

peeske Uny oer it ûnderwiis; op dy wize kinne de gegevens ek goed yn 

fer gelykjend ferbân brocht wurde mei beskriuwings fan nasjonale ûnder-

wiissystemen.

Nei in algemiene ynlieding oer de wetlike en maatskiplike posysje fan 

de oanbelangjende minderheidstaal bestiet de kearn fan it dossier út fiif 

beskriuwende haadstikken: foarskoalse foarsjennings, basisûnderwiis, 

fuortset ûnderwiis, beropsûnderwiis, heger ûnderwiis en folwoeksenen-

6  I. Bangma, C. v.d. Meer & A.M.J. Riemersma, Trilingual Primary Education in Europe. Some 

developments with regard to the provisions of trilingual primary education in minority language 

communities of the European Union (Ljouwert / Leeuwarden 2011).
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edukaasje. Dan folgje noch in haadstik oer besteand ûndersyk en ûnder-

syksferlet yn Educational research en in takomstferkenning yn Prospects. 

Feitlike gegevens oer oantallen fan skoallen en learlingen wurde gearfette 

yn Summary statistics, wylst yn in taheakke de organisaasjestruktuer fan it 

nasjonale ûnderwiissyteem werjûn wurdt.

De fiif beskriuwende haadstikken oer de ferskillende ûnderwiis typen 

binne strak yndield mei de klam op konkrete gegevens oer leeftiids-

groepen fan learlingen en studinten, oantallen skoallen, lear middels en 

de fereaske opliedingsnivo’s. It feitlike taalgebrûk yn elk fan dy fiif ûn der-

wiistypen is út soarte in wichtich ûnderwerp: de minderheidstaal as fak, 

it brûken derfan as fiertaal by oare leargebieten, it ynformele taalgebrûk 

en de sichtberens fan de taal yn de skoalle en de skoalle-omjouwing. It 

basis ûnder wiis wurdt gauris beskôge as it wichtichste ûnderwiistype foar 

it learen fan de skoalse feardichheden fan de minderheidstaal: lêzen en 

skriuwen; mar ek foar de fierdere ûntwikkeling en foar it behâld fan de 

minder heids taal. Yn de measte taalgebieten is yn de 19de en 20ste ieu earst 

en meast ynsetten op in plak foar de minderheidstaal yn it kurrikulum 

fan it basisûnderwiis. De learaarsopliedings (yn Nederlân is de Pabo apart 

fan de leararsopliedings foar it f.û.) heart dêr as fanselssprekkend by. 

Mei de fierdere ûntjouwing fan it tinken yn kennisbases, kompetinsjes 

en credit points (ECTS) foar de ferskillende stúdzje-ûnderdielen wurdt 

ek it ‘foech’ Frysk mear yntegrearre yn it totaaltinken fan in kompetinte 

learkrêft foar it meartalich ûnderwiis.  

De foarskoalske foarsjennings fan pjutteboartersplak en bernedeiopfang 

binne noch relatyf jonge ferskynsels, mar dy wurde hieltyd wichtiger, 

net allinnich yn it deistich libben fan de jonge húshâldings, mar ek yn 

it oerheidsbelied. De Europeeske Uny wol derop út, dat foar 2020 op 

syn minst 95% fan alle bern foar de ferplichte basisskoalle meidocht 

oan foarskoalske foarsjennings. Dy ûntwikkeling wurdt sichtber yn de 

fjouwer edysjes fan it Regionale dossier oer it Frysk yn it ûnderwiis. Yn 

de earste edysje kamen de pjutteboartersplakken amper oan bod, yn de 

útjefte fan 2007 mar leafst 5 siden (sels mear as foar basis- en fuortset 

ûnderwiis!). It leit yn de reden, dat yn de kommende jierren krekt oan 

dat ûnderwerp noch mear omtinken jûn wurde sil, net allinnich yn de 

regionale dossiers, mar ek yn nije spesjale stúdzjes oer de foarskoalse 
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foarsjennings en de learaarsopliedings. Dêrmei kin ferfolch jûn wurde 

oan de omfangrike stúdzjes oer dy ûnderwiistypen dy’t Mercator yn de 

earste perioade oanpakt hat: PREP7 en Teacher Training.8

Mei it ôfrinnen fan it Action Plan fan de EU (2004-2006)9 ferfoel de 

Europeeske subsydzje foar Mercator dy’t sûnt 1987 as projektsubsydzje 

in wichtige jildlike grûnslach jûn hie oan it wurk. Fan 2007 ôf hawwe de 

Provinsje Fryslân en de Gemeente Leeuwarden tegearre in nij finansjeel 

kommitment oangien mei de Fryske Akademy om de Mercator-aktivi-

teiten yn Ljouwert trochrinne te litten. Mei dy basisfinansiering binne 

der tal fan nije projekten opstarten. Mei de jildlike stipe fan gemeente en 

provinsje as co-finansiering is op ’e nij subsydzje fanút de EU beskikber 

kommen om it Mercator Netwurk trochrinne te litten yn projekten (2009-

2011 en 2012-2015); yn dy jierren is it Mercator Netwurk útwreide mei in 

Sweedske en in Hongaarske partner.

Sûnt 2007 wurket Mercator ek nau gear mei it Baskysk Ministearje fan 

ûnderwiis en ûndersyk. Op it earste Europeeske Expert Seminar is 

it gearwurkingskontrakt tusken beide partijen ûndertekene troch de 

doetiidske Baskyske minister fan ûnderwiis Tontxu Campos en Reinier 

Salverda, direkteur bestjoerder fan de Fryske Akademy. De gearwurking 

rjochte him fan it begjin ôf oan op trije aktiviteiten: ûndersyk, stipe by it 

Mercator Network of Schools en de organisaasje fan Europeeske Expert 

Seminars troch Mercator yn Fryslân. It earste tema fan ûndersyk wie “the 

added value of Multilingualism and Multilingual Education”, dêrnei is 

it ûndersyk rjochte op “the Multilingual Classroom” en fan 2013 ôf is 

it ûndersykstema “the ethnocultural dimension of school curricula in 

primary and secondary education”. Ferskate tema’s binne behannele by 

de Europeeske Expert Seminars, fan learaaropliedings en meartaligens, 

oant learmaterialen en sosjale media en taalgebrûk. Alle jierren komme 

de Basken mei in grutte groep spesjalisten nei Fryslân foar de seminars.

Dizze gearwurking tusken twa minderheidsregio’s is unyk yn Europa. 

Beide regio’s binne der tige wiis mei en de resultaten binne foar 

beide regio’s wichtich. Dêrom is it miskien ek net ferwûnderlik dat de 

gearwurking ynearsten trochgean sil, der is in yntinsjeferklearring oant 

en mei ein 2015, mar der wurdt ek al praten oer in noch langere perioade 

fan gearwurking.

7  http://www.mercator-research.eu/research-projects/past-projects/pre-primary-

education-prep/

8  A. Dekkers (ed.), Teacher Training of Minority Languages for primary and secondary education (3 

vols. Ljouwert/Leeuwarden 1995) [Mercator Education].

9  Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: an Action Plan 2004-2006. EU 

COM (2003) side 449.
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MELT-projekt

De doelstelling fan kennis sammelje, ferwurkje en ferspriede is goed ta 

ûntwikkeling kommen yn it MELT-projekt (novimber 2009-oktober 2011), 

dat mei € 300.000 stipe út it EU-programma Life Long Learning (Comenius) 

útfierd is mei fjouwer partners, wêrfan it Mercator Kennisintrum de lead 

partner wie. Tagelyk is de platform-funksje fan Mercator mei dat projekt 

goed ûntwikkele en fersterke, sawol binnen Fryslan as yn ferbining mei 

de oare Europeeske regio’s mei in minderheidstaal.

It tema fan it MELT-projekt, Multilingual Early Language Transmission, 

past krekt by it tanimmende omtinken foar meartaligens yn de iere 

bernejierren, sawol troch bern dy’t thús opgroeie yn in autochtoane 

minderheidstaal as troch bern yn in meartalige omjouwing mei in mi-

grante taal as thústaal. De sosjalisaasjefaze yn it libben fan de jonge bern 

begjint yn de foarskoalske foarsjennings, pjutteboartersplakken en sintra 

foar berne-deiopfang. Yn de wittenskip en yn it belied oer meartaligens 

jildt dy earste sosjalisaasjefaze as tige wichtich, sawol foar it op in natuer-

like wize oanlearen fan de memmetaal of fan mear memmetalen, as ek 

foar it skeppen fan de betingsten foar it better learen fan de taal (talen) fan 

de skoalle en it maatskiplik libben. Rûnom yn Europa wurdt wurke oan 

projekten en modellen fan Early Language Learning: taalbehâld like goed 

as taaloerdracht, lyktidich likegoed as opienfolgjend taallearen, ûnder-

dompeling likegoed as allinnich mar as kultureel erfguod.

It inisjatyf fan it MELT-projekt is útbret yn it NPLD. It basisidee is 

formulearre troch prof. dr. Jarmo Lainio (Universiteit fan Eskilstuna 

en Stockholm; lid fan it Committee of Experts fan it Europeesk Hânfest 

foar Regionale en Minderheidstalen): fersterking en ûnder bouwing 

fan de “informed choice for parents” by de drompelmominten yn it 

libben fan har bern: de berte, de foarskoalske foarsjennings en de basis-

skoalle. Mei stipe fan it NPLD en fan de provinsje Fryslân is de projekt-

oanfraach by de EU taret. De partners wienen Folkhälsan yn Finlân, 

de Welsh Language Board (yn ferbining mei Mudiad Meithrin) en de 

Conseil régional de Bretagne (yn ferbining mei Divskouarn). Op de 

start konferinsje yn Damwâld (april 2010) blykte daliks in grut ferskil yn 

perspektyf en ambysje: de Sweedstalige mienskip yn Finlân en de Mudiad 

Meithrin mei 500 Welsh-medium foarskoalse foarsjennings setten yn 

op in folslein ûnderdompelingsprogramma (“total immersion”) wylst 

de Bretonnen it perspektyf keazen fan it begryp freegjen en kweekjen 

foar de kulturele wearde fan it Bretonsk. Krekt omdat yn Fryslân beide 

aspekten oan bod komme yn it wurk fan bygelyks de SFBO (ientalige en 

twatalige foarsjennings), de Afûk (Tomke-boekjes en webstee) en yn de 

opliedings fan takomstige liedsters, funksjonearret Fryslân mei Mercator 

as stakeholder útdruklik as skeakel tusken ferskillende benaderings yn 

Reinier_Salverda_-_De_tienduizend_dingen_binnenwurk.indd   484Reinier_Salverda_-_De_tienduizend_dingen_binnenwurk.indd   484 20-11-13   21:5020-11-13   21:50



485

Europa. Oan de ein fan it projekt die wol bliken, dat alle partners nije 

dingen derby leard hienen, de sterke ek fan de minder sterke partners. 

Oan de ein fan it projekt is de brosjuere foar de âlden yn Bretanje yn 

10.000 eksimplaren ferspraat by alle húshâldings en waard ek it earste 

pjutteplak iepene mei Bretons as fiertaal!

It MELT-projekt hat trije konkrete produkten opsmiten: in brosjuere foar 

jonge âlden, in praktykgids foar liedsters en in gearfetsjende literatuer-

stúdzje. De brosjuere foar jonge âlden “Meartaligens yn it deistich lib-

ben” is foar in part basearre op it boekje fan Lillemor Gammelgard 

(Finlân), Language Strategy for Day Care Centres (2008), mar fiks útwreide 

mei foarbylden en kultueraspekten fan de oare partners. Dy brosjuere 

is wilens it projekt útbrocht yn fjouwer edysjes en acht talen: Sweedsk-

Finsk, Welsk-Ingelsk, Bretonsk-Frânsk en Frysk-Nederlânsk. It foardiel 

fan in dûbeldtalige útjefte (mei de teksten yn beide talen parallel op de 

bledsiden) is, dat de âlden daliks tusken de beide talen fergelykje kinne. 

Noch wilens it projekt hat de Conseil régional de Bretagne de brosjuere 

yn it Arabysk oersette litten. Yn 2012 is troch Mercator mei stipe fan 

de gemeente It Bilt in útjefte yn it Biltsk-Nederlânsk útbrocht foar de 

pjutteboartersplakken en basisskoallen op It Bilt.

De gids foar de liedsters fan pjutteplakken en foarskoalske foarsjennings 

is yndield yn in oantal tema’s en befettet gâns praktyske tips en foarbylden 

foar de deistige praktyk. Dy gids kin ek goed brûkt wurde foar it ynhâld-

like oerlis tusken de foarskoalske foarsjennings en de basisskoallen 

oer taal learen en taalbrûken: boartsje, fertelle, foarlêze en sjonge. Dy 

gids funksjo nearret as in beaken foar de opliedings ta pjutteliedster en 

klasse-assistint en learkrêft fan de ûnderbou fan de basisskoalle.

De gearfetsjende literatuerstúdzje is it wurk fan Idske Bangma en Alex 

Rie mer sma: state of the art oangeande meartaligens yn de iere berne tiid.10 

Earst in konkrete beskriuwing fan de situaasje yn de fjouwer partner-regio’s 

mei in gearfetting fan de best practices yn dy fjouwer regio’s. As twadde in 

útiensetting fan de teoryen oer meartalich opfieden, basearre op Ofelia 

Garcia11, François Grosjean12 en Annick de Houwer13. Dêrby omtinken foar 

de útienrinnende language acquisition strategies en cultural and linguistic 

backgrounds. As tredde oanbefellings foar meartaligens en it oerdragen en 

oanlearen fan mear talen yn de iere bernetiid, benammen fan regionale en 

10  I. Bangma, en A.M.J. Riemersma, Summary of relevant literature on early multilingual learning, 

related to European smaller state and regional and minority language communities (Leeuwarden 

2011).

11  O. Garcia, Bilingual Education in the 21st Century. A Global Perspective (Malden, MA, Oxford 

2009).

12  F. Grosjean, Bilingual. Life and Reality (Harvard university Press 2010).

13  A. De Houwer, ‘Bilingual first Language Acquisition’, Multilingual Matters (2009).
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minderheidstalen. De literatuer stúdzje befettet ek trije nije bydragen fan 

ynternasjonale eksperts op dat mêd: Annick de Houwer (Erfurt, Dútslân; 

Antwerpen en Feriene Steaten), Tina Hickey (Dublin, Ierlân) en Gunilla 

Holm (Helsingfors/Helsinki, Finlân).

It MELT-projekt is ôfsletten op in konferinsje yn Brussel (oktober 2011), 

dêr’t neist de partners en de neamde eksperts ek oan it wurd west hawwe: 

deputearre Jannewietske de Vries, Kinga Gál (MEP, lid fan it Europeesk 

Parlemint en ko-foarsitter fan de Intergroup for Traditonal Minorities, 

National Communities and Languages) en Alexey Kozhemyakov (haad fan it 

siktariaat fan it Europeesk Hânfest foar Regionale of Minderheidstalen 

fan de Ried fan Europa). As útwurking fan it MELT-projekt hat Alex 

Riemersma in presintaasje hâlden foar de Intergroup fan it Europeesk 

Parlemint yn Straatsburch (april 2012) en foar de kommisje ûnderwiis fan 

de Ried fan Europa yn Straatsburch (oktober 2012); op nasjonaal niveau 

in foardracht en diskusje foar it Forum Instituut in Utrecht ( juny 2012) 

dat warber is foar de fersterking fan de posysje fan de migrantetalen yn it 

underwiis yn Nederlân.

Yn it jier 2012 hat Mercator in brêge-projekt útfierd “Melt-to-Move” dat 

benammen rjochte wie op de fierdere disseminaasje fan de produkten 

en ideeën fan MELT. Dêrta is yn april 2012 in stúdzjedei hâlden mei 

saakkundigen út de praktyk: pjutteliedsters en learkrêften ûnderbou fan it 

basisûnderwiis, dy’t in digitale fragelist ynfold hawwe oer eigen ûnderfinings 

mei en mienings oer meartaligens by jonge bern en yn de opliedings.

Yn 2012 is de oanfraach foar in ferfolch-projekt troch de EU ôfwiisd omdat 

it net foldwaande fernijend wêze soe. Mercator hat foar 2013 (de lêste 

kâns yn it rinnende programma fan Life Long Learning 2007-2013) in nij 

projekt mei de titel INFORM yntsjinne dat foar in part nije dieltema’s op 

it aljemint bringe sil: (nei-)skoalling en partisipaasje, mei as útgongspunt 

relevante ynformaasje foar âlden om in ferantwurde kar te dwaan foar it 

opgroeien fan de bern as meartalige learlingen en boargers. Yn dat nije 

projekt sille as nije partners meidwaan: it Institut für Niederdeutsche Sprache 

yn Bremen (Dútslân), de Mudiad Meithrin (Wales, Feriene Keninkryk), de 

Bord na Gaidhlig yn Skotlân en it Taalsintrum Frysk fan Cedin.

Yn Fryslân libbet it ûnderwerp troch de ûnderskate aktiviteiten fan SFBO, 

Afûk en de jierlikse Fryske Foarlêswike bygelyks. Op de hegeskoallen 

kriget it tema omtinken yn it lektoraat “Early Childhood” fan prof. dr. 

Sieneke Goorhuis-Brouwer en dr. Ineke Oenema-Mostert (Stenden) en 

troch bygelyks minor-skripsjes fan de stúdzjerjochting Pedagogyk fan 

de NHL hegeskoalle dy’t mei begelaat wurde troch it lektoraat Frysk en 

Meartaligens yn Underwiis en Opfieding. Hjirmei is it MELT projekt 

in tige moai foarbyld fan de praktyske útwurking fan de missy fan it 

Mercator Kennissintrum en in moai foarbyld fan in falorisaasjeprojekt.
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Kennisfalorisaasje

Falorisaasje fan kennis is foar wittenskip hieltyd mear in kriterium en 

bytiden sels in eask. En dat net allinnich foar tapast mar ek foar fûneminteel 

ûndersyk. Dizze trend wurdt wol relatearre oan de gruttere ynfloed fan de 

merkekonomy yn iepenbier belied en it dêrmei gearhingjende byld dat 

iepenbier jild foar wittenskip de ekonomy wer stypje moat14.

De rol fan it Mercator Kennissintrum as kennisfalorisaasjeynstitút 

wurdt yn 2013 kritysk tsjin it ljocht hâlden. Wat is it ferlet fan de ferskate 

aktiviteiten fan it Kennissintrum, wat soe better kinne en wa soe noch 

mear gebrûk meitsje kinne fan de kennis en it Europeeske netwurk fan 

Mercator? Dizze saneamde falorisaasjestúdzje sil liede ta in takomstfisy 

foar it Mercator Kennissintrum yn Ljouwert. Om hjir ynput foar te 

krijen is der in enkête stjoerd nei de lêzers fan de elektroanyske nijsbrief 

fan Mercator en wurde fraachpetearen hâlden mei represintanten fan 

organisaasjes dy’t in rol spylje of spylje kinne soenen yn it wurk fan 

Mercator. Yn oktober 2013 sil it rapport oplevere wurde mei de útkomsten 

fan de falorisaasjestúdzje. It sprekt fansels dat dit rapport in grutte ynfloed 

hawwe sil op it belied en de fizy foar Mercator yn 2020.

Earste resultaten fan de stúdzje binne dat it wurk fan Mercator ynterna-

sjonaal goed sjoen wurdt en ek tige wurdearre wurdt troch wittenskippers. 

De enkête fia de nijsbrief (dy’t ek op de webside fan Mercator te finen 

wie) smyt, mei 262 respondinten, al wat weardefolle ynsichten op. De 

weromstjoerders fan de enkête litte in byld sjen dat hja mear senior binne 

(mear as de helte yn de kategory 46-65 jier), fierwei it grutste part (87 %) 

komt út Europa, en it binne foaral wittenskippers (77 %).

Nijsgjirrich om te sjen is de bekendheid fan de respondinten mei de 

aktiviteiten fan Mercator. De helte (56 %) is wol ris by in Mercator kon-

ferinsje/seminar west en fan dizze groep wurdearret 94 % it as posityf. 

Minder bekend binne de fraach – en antwurdtsjinst (Q&A service), 78 % 

koe it noch net en de relatyf nije oanwêzigens op sosjale media (77 % koe it 

noch net). De útkomsten litte ek sjen dat Mercator troch de respondinten 

sjoen wurdt as in organisaasje dy’t kennisfalorisearjend dwaande is (86% 

is it hjir mei iens) en as in spiler dy’t minsken fan ferskate achtergrûnen 

byelkoar bringt (80% is it hjir mei iens).Utkomsten fan de fraachpetearen 

binne noch wat mear kwalitatief fan aard en binne ek mear op de rol fan 

it Mercator Kennissintrum yn Fryslân rjochte.

It Mercator Kennisstintrum wol graach Europa nei Fryslân helje en Frys-

lân nei Europa ta bringe. En dêrmei ynternasjonalisearing in yntegraal 

14  B. de Jonge en N. Louwaars, ‘Valorizing science: whose values?’, EMBO reports/ Nature 

(2009).
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part meitsje fan de Fryske ûnderwiispraktyk. De fraachpetearen oant sa-

fier litte sjen dat hjir noch wol in slach te slaan is. Der is dúdlik in ferlet 

fan it wurk fan Mercator, wurdt oanjûn. Mar, hoewol’t elkenien posityf 

is oer (takomstige) gearwurking mei Mercator, it byld is oant no ta dat 

Mercator him noch net genôch sjen litten hat yn Fryslân. Mercator soe 

him better presintearje kinne as ekspertisesintrum troch aktyf it ûnder-

wiisfjild yn Fryslân te foarsjen fan ynformaasje út de wittenskip en út 

oare minderheidstaalgebieden yn Europa. Foarbylden fan oare aktivitei-

ten dy’t neamd wurde binne (belieds-) advizen, stipe by ynternasjonale út-

wiksels, bûtenlânske kontakten en lesmateriaal foar it ûnderwiis. De pe-

tearen hawwe net allinnich in protte ynformaasje opsmiten mar wienen 

ek in kâns om wer ris iepen mei de partners te praten oer de gearwurking 

en te sjen hoe’t de partijen mekoar fersterkje kinne.

Mercator en de takomst

De kommende jierren sil Mercator har net allinnich fierder ûntwikkelje 

as platform yn Europa mar ek wurkje oan de fersterking fan har posysje 

yn Fryslân. Wat dat oanbelanget binne de útkomsten fan de enkête oer de 

falorisaasjeaktiviteiten fan Mercator wichtich. Dizze litte in nijsgjirrich 

byld sjen: nei sa’n 25 jier Mercator witte de Europeeske wittenskippers it 

wurk fan Mercator tige goed te finen en te wurdearjen. It grutste part jout 

yn positieve bewurdings oan dat der ferlet bliuwt fan in kennissintrum 

dat ekspertise bewarret en ferbynt. Foaral it grutte tal tige positieve losse 

opmerkings lit sjen dat it wurk yn goeie ierde falt. Oan de oare kant jouwe 

de partners yn Fryslân oan graach mei Mercator fierder te wollen, mar 

witte (noch) net sa goed wat hja ferwachtsje kinne. Dêr is de kommende 

tiid foar Mercator noch in soad te winnen. Dat is dan ek de reden dat 

Mercator har rol as Kennissintrum yn Fryslân fersterkje wol en de orga-

nisaasjes yn dizze regio dy’t dwaande binne op it med fan meartaligens en 

ûnderwiis aktyf benaderje wol. Yn Fryslân binne genoch ûntwikkelings 

dy’t nije kânsen biede foar Mercator oangeande gearwurking en ferster-

king fan Fryslân yn in meartalich Europeesk perspektyf, lykas de Univer-

sitaire Campus Fryslân (UCF), it foarsitterskip fan it Network to Promote 

Linguistic Diversity (NPLD) troch deputearre J. de Vries en de gearwurking 

mei oare Europeeske regio’s lykas de Baskyske autonome regio yn Spanje.

Kânsen en útdagings foar it Mercator Kennissintrum lizze yn Fryslân de 

kommende jierren foaral op it mêd fan:

•  it fermerkjen fan it grutte netwurk troch saken oan te bieden lykas: 

gastsprekkers útnoegje en útwikselprogramma’s opstelle; 

•  it byinoar bringen fan ferskate partijen yn Fryslân rûnom it tema 

meartaligens;
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•  it trochgean mei it wiermeitsjen fan de namme kennissintrum troch 

wittenskiplike publikaasjes/ presintaasjes en troch it ûntwikkeljen fan 

praktyske stipe foar de ûnderwiispraktyk;

•  it dwaan fan ûndersyk nei de Fryske situaasje;

•  it dwaan fan tapaste stúdzjes (bygelyks beliedsadvys) en hjir romte foar 

opnimme yn it eigen wurkplan en

•  it ynsetten op mear fêstichheid yn stêf en finansiering om kennis en it 

netwurk yn Fryslân fêst te hâlden.

Yn Europa lizze de kânsen en útdagings foar it Mercator Kennissintrum 

de kommende jierren foaral op it mêd fan: 

•  fersterking fan de platformposysje fan it Kennissintrum yn Europa, 

mooglik liedend ta in funksje as Europeesk Agentskip;

•  aktyf partisipearje yn Europeeske universitêre- en oare ûndersyks net-

wurken;

•  it wrâldkundich meitsjen fan de ‘casus Fryslân’ yn ynternasjonale witten-

skiplike fermiddens;

•  aktyf bliuwe en mooglik fersterkjen fan de funksje as fertsjintwurdiger 

fan lytse talen yn de gremia fan de Europeeske Uny;

•  ynsette op projekten fia Europeeske fûnsen en

•  mear gearwurking sykje mei oare (meartalige) regio’s.

Mei dit yn de achterholle kin Mercator foarút sjen nei de takomst. Op it 

stuit is Mercator dan ek dwaande mei in fisydokumint foar de takomst. 

Lykas mei talen moatte minsken en organisaasjes harren wearde ek 

hieltyd op ’e nij bewize. Foar it Mercator Kennissintrum leit dêr de út da-

ging om dit tegearre mei de partners op te pakken en Europa nei Fryslân 

te heljen en Fryslân nei Europa te bringen.
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