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Yn dit haadstik wurdt nel m skets fan de Ontwikkeling fan it fuortset 
Onderwiis yn de lêste fyftich jier in oersjoch jOn fan de posysje fan it Frysk 
yn de skoaltypen dyl no Onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs (W.V.O.) 
falIe. Dêrby sjogge wy ek foamt nei it plak fan en de mooglikheden foar it 
Frysk yn de takomstige basisfoarming. De behanneling fan it fak Frysk wurdt 
yn paragraaf 6.4. taspitst op de jildende doelstellings, dyl foar it grutste 
part öflaat wurde Ut de gongbere learmiddels. De learaar Frysk en de 
learlingen komme yn paragraaf 6.3. oan bod, wylst yn paragraaf 6.5. it brOken 
fan Frysk as fiertaal by oare fakken te praat komt. 

6.1. UNTWIKKELING FAN IT FUORTSET UNDERWIIS 

De basisskoalle is hjoeddedei foar gjin inkelde learling ein-Onderwiis. As 
hja mei 12 jier it geb iet fan de Wet op het Basisonderwijs (W.B.O) ferlitte, 
hawwe hja yn alle gefallen noch fjouwer jier folsleine learplicht yn it gebiet 
fan de Wet op het Voortgezet Onderwijs (W.V.O.) en twa jier de plicht om 
foar in part fan 'e wike in oplieding te folgjen oan in streekskoalle yn it 
ramt fan it learlingestelsel of yn it Koart Middelber Berops Underwiis 
(K.M.B.U.). 

De learlingen komme mei in advys fan de basisskoalle, en yn guon 
gefallen op grfin fan de 'C.I.T.O.'-toets, yn de brêgeklasse fan it fuortset 
Onderwiis. Dat is in wetlik ferplichte oriïntaasje- en seleksjeperioade fan ien 
jier dyl op guon skoallen iitboud is ta twa of trije jier mei in mienskiplik 
programma foar alle learlingen. De winst fan de ynfiering fan de brêgeklasse 
yn 1968 is, dat de learlingen noch wat iitstel krije foardat hja it l.B.U., 
M.A.F.U., H.A.F.U. of T.W.U. kieze; dy kar hat ommers fiergeande 
konsekwinsjes foar it fierdere beropslibben. 

Yn 1937 wie foar gans learlingen de heechste klasse fan de legere skoalle 
ek it lêste skoallejier. De learplicht, yn Nederlän ynfierd yn 1900, duorre 
oant 1942 ta seis jier; dêmei acht jier en waard pas yn 1975 op tsien jier 
steld, mei in jier dieltiidOnderwiis der efteroan (sjoch: Noordam 1979: 104). 

Yn it lêste skoaljier moasten de learlingen dus krektlyk as de haadpersoan 
Kei yn it jongereinboek fan NyckJe Haisma, De kar (1936) kieze: trochieare 
of oan it wurk. Dat trochlearen koe de learling dwaan op in skoalle foar 
U.1.0. (dyl Onder de L.U.-wet fan 1920 foe!), in Ulnbou-, ambacht- of 
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hûshäldskoalle, it V.H.M.O. a-I.B.s. en M.M.s.) it Lyceum of it Gymnasium. 
Foar al dy skoaltypen wiene ferskillende wetlike regelingen fan tapassing. 

It ferskil yn learplannen en fakkepakket wie sa grut, dat in learling dy1: it 
net bankje koe yn it iene skoaltype hast altiten in jier ekstra nei skoalle 
moast om it diploma fan in oar skoaltype te heljen. Minister Cals hat yn 
1968 al dy skoaltypen yn ien grutte Mammoet'-Wet Onderbrocht, mei apart 

'Besluiten' foar L.B.U., L.A.F.U. en de Pedagogyske Akademy's. De U.L.O. 
waard omfoarme ta in trije- of fjouwerjierrige M.A.F.U. (de trijejierrige 
fariant dêrfan is Otgroeid ta fjouwer jier mei in eksamen op C-nivo, de oare 
hat it D-nivo). It waard foar in learling makliker om sfincter tüdferlies nei in 
oar skoaltype oer te stappen, benammen as dy skoaltypen ilnder ien dak', yn 
in brede skoallemienskip Onderbrocht wiene. 

Yn de jongereinliteratuer skoot it motyf fan de stap yn de 
grutminskewräld op nei in lettere leeftiid: Fernanda hat har M.A.F.U.-diploma 
yn 'e base as hja by de plysje komt a-I. Heeringa-Seepma. Fernanda wurdt 
plysje, s.j.). It plak fan de skoalle yn it libben fan de learlingen wurdt ek 
lytser: foar Tsjalling en Duco yn Dûmny s twilling fan A. Jousma (1974) is de 
skoalle noch de skeakel nei de grutminskewräld; mar de 15-jierrige Gerl yn 
Cap Sûd (R.R. v.d. Leest, 1980) en de 16-jierrige Femke yn Swart op wyt (A. 

v.d. Veer, 1985) hälde har bOten de skoalle om yngeand mei libbensfragen en 
grutminske-kwestjes dwaande. De Mammoetwet wie net foar elkenien it lêste 
wurd oer it fuortset Onderwiis. De Ried fan de Fryske Biweging hie yn 1961 
al warsk~e foar it opdoeken fan lytse skoallen op it plattelan. De 
skaalfergrutting is sOnt trochgongen; gans lytse skoallen dy 1: minder as 30 
learlingen yn in learjier hawwe, sille fusearje moatte mei in oare skoalle of 
hielendal ferdwine. De ynhäld fan it fuortset Onderwiis waard troch Minister 
Van Kemenade trochljochte yn syn Contourennota (1975). It wie de oanset ta 
de Middenschool', dy1: noch altiten net it algemiene en iennichste skoaltype 
foar alle learlingen is dat Van Kemenade foar eagen hie. Eksperimintele 
Middenskoallen kamen der wol, yn Fryslan earst yn Drachten, Frjentsjer en 
op De Gordyk, letter ek yn Sint Anne. It nijste ûtstel foar it fuortset 
Onderwiis, de fuortsette Basisfoarming, hat mear kans om Ot te groeien ta in 
ferplichte skoaltype foar alle learlingen fan 12 oant 15 jier. Trije jier lang 
folgje alle learlingen in mienskiplik programma fan fjirtjin fakken dat 
öfsletten wurdt mei in eksamen. Tachtich persint fan de lesoeren wurdt 
foarskreaun; tweintich persint mei de skoalle seis ynfolje. Goede learlingen 
kinne yn trije jier it D-nivo helje en mindere krije noch in jier de kans om it 
C-nivo te heljen. As dy iene mienskiplike skoalle foar fuortset Onderwiis der 
yndie komt, moat Rients GrataIDa foar syn plaat Ha, dy Rients' al in oare 
tekst skriuwe foar it fers 'Fytse nei de ein': 

Dêr komt de stàl yn it sicht ( ... ) 
Dan spat de ploech op grQn fan syn 
talinten Ot elkoar: 
Elk nei syn eigen takomst troch syn 
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eigen skoalledoar'. 

6.2. POSYSJE FAN IT FRYSK YN IT FUORTSET UNDERWIIS 

De Ontjouwing fan de posysje fan it Frysk yn it fuortset Onderwiis häldt 
foar in part ferbän mei algemiene wetswizigings, mar stiet dêr soms ek 
folslein los fan. 

Mei de wetswiziging fan 1937 waard ek foar de U.L.O.-skoallen de 
mooglikheid skepen om Onderwiis yn it Frysk te jaan. Fan dy mooglikheid is 
ek gebrOk makke. Yn 1948 slagge it de Provinsiale Underwiisried om fan 
Minister Gielen ien wyklikse lesoere los te krijen foar fakultatyf Onderwiis 
yn it V H.M.O. Fan dy maatregel waard ek gebrOk makke (De Jong-Schat, 
1959), mar blykber dochs net sa algemien, dat dy automatysk yn de 
Mammoetwet opnommen waard. 

Yn de W.V.O. (1968) waard by amendemint yn de brêgeklasse finder de 
lessen Nederlänsk romte skepen foar Frysk. It motyf fan de Twadde Keamer 
foar dat amendemint wie it ferbetterjen fan de oansluting tusken leger en 
fuortset Onderwiis. SOnder wetlik plak foar Frysk yn de brêgeklasse soe de 
Ontwikkelingsgong fan de yndividuele learling Onderbrutsen wurde. De posysje 
fan Frysk yn de W.V.O. is sa krekt deselde as yn de L.U.-wet nei de 
wiziging fan 1937: njonken Nederlänsk ên fakultatyf. 

Yn 1970 waard op oantrun fan de Ried fan de Fryske Beweging 
(Straatsma, 1970) de mooglikheid skepen, dat learlingen fan it MA.F.U" 
HA,F.U. en it T.W.U. Frysk as eksamenfak yn har fakkepakket kieze koene; 
der waard in eksamenprogramma Friese taal (mavo), Friese taal en 
letterkunde (havo en vwo r fêststeld en fan it Pedagogysk Wurkferbän fan de 
Fryske Akademy it Voorstel Leerplan' oemommen. Krekt as foar Nederlänsk 
bestiet it eksamen ut in sintraal skriftlik mei in tekst mei fragen en in 
opstel, en fierders ut in skoalOndersyk: lêzen, harkjen, skriuwfeardigens, en 
foar it HA.F.U. en T.W.U. literatuerskiednis en in literatuerlist. Benammen de 
HA.F.U.-öfdielings fan de Pedagogyske Akademy's hawwe tusken 1972 en 
1983 in regelrnjittige stream fan learlingen mei Frysk yn it eksamenpakket 
öflevere. Oare skoallen hiene en hawwe minder fanselssprekkend in learaar 
Frysk yn har fermidden, dat de oantrun op de skoalle seIs mist. 

Dêrmei rint de praktyk fan it Onderwiis tsientallen jierren achter de 
beliedsutstellen oan. Daliks nei de oarloch wurdt troch de Ried fan de 
Fryske Beweging pleite foar it ynfieren fan Frysk as in gewoan learfak' yn 
it fuortset Onderwiis. Dat pleit werhelle de Ried letter 'mei de mooglikheit 
fan dispensaesje ' (Underwiisrapport 1961: 4). ln lyksoartich pleit stiet yn it 
rapport Friese taalpolitiek. Desiderata betreffende de politiek van de 
Rijksoverheid t.a.v, de Fr iese taal en kultuur (1969) en yn de Nota Fries in 
het voortgezet onderw ijs fan de Provinsiale Underwiisried (1976). Nei it 
oannimmen fan de moasje-Vellinga (1972), it oannimmen fan de ferplichting 
yn it leger Onderwiis t roch de Twadde Keamer, en nei in moasje fan 
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Provinsjale Steaten yn 1977 dêroer, wie de ryksoerheid ek fan betinken dat 
it tüd waard foar in kommisje 'Fries in het Buitengewoon Onderwijs' en in 
kommisje 'Fries in het Voortgezet Onderwijs'. Dy lêste kommisje moast 
Ondersykje hoe'1 de besteande mooglikheden wurken, oft dy mmmer wurde 
moasten en oft Frysk as ferplichte (eksamen)fak ynfierd wurde koe en moast 
(Einrapport 1984: 66). Neffens de ynventarisaasje stiet Frysk op in fjirdepart 
fan alle skoallen foar fuortset Onderwüs op it master en folgje jier 
s meielkoar fiif persint fan alle learlingen lessen Frysk. Ien en oar betsjut, 
dat in soad learlingen noait Frysk krije yn it fuortset Onderwüs; in lyts 
oantal kriget it fak yn ien learjier ien oere yn 'e wike (trochinoar 3000 
learlingen jiers; sjoch Tussenrapport 1980: 9); mar inkelde learlingen kieze 
Frysk yn it eksamenpakket, 

Yn 1973 hawwe foar it earst guon T,W,U,-kandidaten Frysk yn it pakket 
opnommen, yn 1975 foar it earst guon M.A.F.U.-kandidaten. De oantallen 
H.A.F.U.-kandidaten hawwe altyd heger west, om'1 oant 1984 ta oan de 
measte Pedagogyske Akademy's yn Fryslän in saneamde H.A.F.U.-top ferbOn 
west hat. Nei it ferdwinen fan dy H.A.F.U.-toppen is it oantal kandidaten 
mei Frysk yn it eksamenpakket yn dat skoaltype sakke oant M.A.F.U.- en 
T.W.U.-hichte. De topjierren 1976-1977 en 1977-1978 kinne mooglik 
ferklearre wurde troch de tarieding op de ynfiering fan Frysk as in gewoan 
fak yn it basisOnderwüs mei yngong fan 1980. 

De eksperimintele middenskoallen hawwe fan 'e miet of oan Frysk yn it 
learplan opnommen: foar dy learlingen is it yn de brêgeklasse in gewoan fak. 

De beheining fan it oantal learlinglessen de wike wie en is foar gans 
direkteuren in wichtich motyf om Frysk net oan de learlingen oan te bieden. 
It earste advys fan de Rykskommisje oan de Minister wie dan ek: meitsje de 
lessetabel foar de learlingen twa oeren grutter foar skoallen dy'1 Frysk 
jouwe; en jou ekstra learaarlessen foar Frysk. Fierders advisearre de 
kommisje om Frysk mei yngong fan 1986 yn de net-eksamenklassen as 
gewoan fak yn te fieren, Frysk as kar-ek$IDllenfak ek mooglik te meitsjen yn 
it L.B.U. en M.B.U., it brOken fan it Frysk as fiertaal mei safolle wurden ta 
te stean en it fak Frysk oan it fakkepakket fan de N.L.O. Ubbo Emmius ' ta 
te foegjen. Dêrneist woe de kommisje eksperiminten, foarljochting en in 
koördinearjend orgaan (Eindrapport 1984: 64). Dy advizen binne noch net 
omset yn ryksbelied, en ek net ferwurke yn it wetsûtstel oer de 
Basisfoarming. De motiven foar Frysk yn it fuortset Onderwiis slute oars 
goed oan by de grOngedachten fan de Basisfoarming: de learling, dy'1 al acht 
jier Frysk op de basisskoalle hän hat, makket in trochgeande Ontwikkeling 
troch fan fjouwer oant sechstjin jier en hy wurdt taret foar it funksjonearjen 
yn in twatalige mienskip. 

It yn 'e macht hawwen fan it Frysk jout him yn it maatskiplik ferkear 
mear mooglikheden, bygelyks yn fersoargjende en tsjinstferlienende beroppen, 
yn winkels en by de oerheid. Om'1 Fryslan fanwegen de taal struktureel oars 
is as de oare provinsjes, soe de basisfoarming der yn Fryslän ek wat oars 
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ûtsjen moatte en yn alle gefallen as ekstra fak Frysk omfiemje moatte. 
Mar de ryksoerheid hat yn it ramt fan de deregulearring noch minder 

oanstriid om foarskriften yn de wet op te nimmen dy"t net foar alle skoallen /' 
jilde. It liket der op, dat Frysk mei al dy oare fakken fjochtsje moat om in 
hoekje fan dy tweintich persint frije romte. In skoalle dy"t net allinnich 
lanlike mjitstêven hantearret, mar ek nei de regionale eftergrOn àJ. takomst 
fan de learlingen sjocht, makket romte foar it Onderwiis yn de eigen taal. 
Dêrby soene - krekt as by it Onderwiis foar bOtenlanske kulturele 
mindertallen - wolris minder otterdokse oplossings makke wurde kinne, 
bygelyks in mienskiplike eksamenklasse fan in pear skoallen by elkoar yn de 
buert. 

6.3. DE LEARAAR FRYSK EN SYN LEARLINGEN 

De learaar Frysk hat in aparte posysje; apart yn de skoalle en apart yn de 
oplieding. De oplieding wurdt hjir net behannele, mar komt oan 'e oarder yn 
it haadstik oer it heger beropsilnderwiis. 

It funksjonearjen yn de skoalle is nammers mei öfhinklik fan de oplieding. 
In learaar Frysk dy"t nei de Pedagogyske Akademy in L.U.-akte helle hat, 
jout moai wis ek oare fakken; dêrmei hat er in steviger en folsleiner plak yn 
it learareteam as in kollega-Frysk dy"t allinne in pear oeren Frysk jout, 
miskien wol oan trije ferskillende skoallen. In learaar Frysk dy"t oan deselde 
skoalle - en leafst oan deselde klassen - bygelyks ek Nederlansk jout, kin it 
fak makliker yntegrearje yn it learplan en yn de meso-struktuer fan de 
skoalle. Om "t er yn de eagen fan de kollega 's en de learlingen ek in 'echt' 
fak jout, is er by harren mear yn tel. De Ontwikkeling dat it fuortset 
Onderwiis mear as foarhinne oansluting siket by it basisilnderwiis àJ. de 
Ontwikkeling dat learaars yn it fuortset Onderwiis oan deselde klassen mear 
fakken jouwe, kin foar Frysk geunstich iitwurkje. Betingst dêrfoar is fansels, 
dat de learaar Frysk ek yn de takomst in foech foar oare fakken helje kin. It 
is dêrom fan belang, dat it advys fan de Rijkscommissie (Eindrapport 1984: 
64) en de tariedende wurksumheden fan de N.L.O. Ubbo Emmius' (Duipmans 
1983) resultaat krije yn de learareoplieding: de Stichting Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden (S.NJ-I.L.) soe de mooglikheid skeppe moatte om 
njonken it foech foar Frysk tagelyk in oar foech te heljen. 

De miening fan de learlingen oer de fakultative of ferplichte lessen Frysk 
witte wy mar in bytsje fan. De Jong-Schat hat fêststeld, dat yn Ljouwert 
34% fan de 147 Onderfrege learlingen oait Fryske les folge hie op de 
middelbere skoalle, mar folle wurdearring hiene hja net: De leraren en de 
leerboekjes zijn vaak mislukkingen' (De Jong-Schat 1959: 15). It byld, dat de 
fakultative lessen allinnich keazen wurde troch Frysktalige learlingen, strykt 
aardich mei eigen waarnimming. Sille de idealen oer in trochgeande en net
Onderbrutsen Ontwikkeling wierheid wurde, dan is in ferplichting yn de 
Onderbou de oplossing. Haven hat de miening dêroer hifke fan 169 learlingen 
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op in platteIansmafO, dêr1 no al Frysk jOn wurdt: 67 learlingen binne foar in 
ferplichting: 55 binne tsjin en 47 learlingen hawwe gjin miening (sjoch: De 
Boer 1979). 

6.4. DOELSfELLINGS EN LEARMIDDELS 

It formulearjen fan doelstellings yn it learplan, yn it skoallewurkplan, en 
fan eintermen en in eineksamenprogramma, is yn it fuortset Onderwiis noch 
net sa gongber as yn it basisOnderwiis. Yn de oplieding ta learaar Frysk 
waard oant 1978 ta gjin spesifike faktidaktyk jOn; dat der is ek gjin äldere 
literatuer oer de ynhald fan it fak. Yn it eksamenprogramma en it Voorstel 
Leerplan' ût 1970 wurdt Frysk allinnich as memmetaalOnderwiis behannele. Yn 
de Bydragen (1982) is in apart haadstik oer doelstellings opnommen, dat al 
wat mear rekken häldt mei fariaasje yn it Frysk en it Onderwizen fan 
Nederlfulsk en Frysk oan deselde learlingen. Dy doelstellingen binne yn 
Underweis (Oldenhof, 1983) op skoallewurkplannivo utwurke. Dêryn wurdt 
praktysk en teoretysk de ferbining lein mei it Onderwiis yn it Nederlansk. 

Foar de äldere tiid kinne wy de doelstellings eins allinnich öfliede ut de 
beskikbere learmiddels. Ut it bygeande oersjoch (tabel 6.1.) docnt bliken, dat 
fuort nei de beskikking fan 1948 en de maatregel fan 1970 gans nije titels op 
de merk ferskynd binne. Dy wiene oer it generaal omearre foar it oanlearen 
fan de Fryske stavering oan Frysktaligen en it befoarderjen fan it lêzen. 

It Tussenrapport (1980) hat in heal miljoen gQne ryksstipe opsmiten, dêrl 
de Projektgroep Learplannen en Learmiddels Frysk yn it fuortset Onderwiis' 
likemöch 60 tematyske boekjes foar gearstald hat. Dêryn wurdt ûtdruklik 
rekken hälden mei learlingen dy1 Frysk as twadde taal of as frjemde taal 
leare. Boppedat binne dy boekjes IDeM rjochte op it brOken fan it Frysk yn 
alle domeinen as op it oanlearen fan geef Frysk. Dy doelstelling is ek it 
Onderwerp op twa fideo-bannen: ien oer differinsjearre lesjaan yn it 
mingdtalige situaasje en ien oer tematysk . wurkjen mei help fan it Ontwikkele 
learlingemateriaal. 

Blomlêzings binne der mear as taalmetoades; de stavering wurdt yn de 
measte boeken behannele as soene de learlingen noch hielendal net skriuwe 
kinne. MQnlinge wurkfoarmen lykas fraachpetear, foarumdiskusje en 
dramatyske wurkfoarmen binne fMr 1980 amper yn gebrOk. De klam leit op it 
lêzen, benammen fan êchte literatuer, en it oanlearen fan de stavering en 
taaleigen. 

Yn it foarljochtingsboekje Fries in het voortgezet onderwijs: waarom, 
wie, wat, hoeveel, wanneer en hoe? (Oldenhof 1986) binne foar de 
hjoeddeiske situaasje de fjouwer motiven foar Frysk yn it Onderwiis 

( 

behannele en mwurke yn ferskillende leardoelen. By de Onderwiiskundige 
motiven falt mear de klam op it belibjen en wurdearjen fan de memmetaal; 
by it motyf fan it maatskiplike nut wurdt gewicht takend oan lêzen, 
skriuwen en stavering; by de kulturele motiven binne wichtige aspekten: it 
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sk~en fan twataligens en de tarieding op it selsstannich funksjonearjen yn 
de twatalige mienskip; by de taalpolitike motiven giet it om it bestriden fan 
holIanismen en it befoarderjen fan in positive halding foar it brOken fan it 
Frysk oer. 

Foar de fersprieding fan de projektresultaten is foar it tiidrek 1986-1988 
de Databank Learmiddels Frysk' oprjochte dy't Onderbrocht is yn it gebou 
fan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (S.NH.L.) en dêr op 1 augustus 
1988 yn it Regionaal Onderwijs Centrum opgean silo Yntusken jout dy 
Databank yn "e mande mei de A.F.U.K. en it M.s.U. in jierliks oersjoch Ut: 
Learmiddels Frysk yn it fuortset îmderwiis. 

6.5. IT BRUKEN FAN IT FRYSK AS FIERTAAL 

Lykas yn it eardere beukerOnderwiis binne der yn it fuortset Onderwiis 
gjin wetlike beheinings foar it brOken fan it Frysk as fiertaal by oare fakken. 
Dochs wurde fierwei de measte takken yn it Nederlansk jOn. Dat betsjut in 
geweldigen stipe foar de behearsking fan de "moedertaal", dy't de 
"memmetaal" misse moat. Der binne praktyske en emoasjonele beswieren tsjin 
it brOken fan it Frysk as ynstruksjetaal, dat yn de praktyk wurdt it Frysk 
hast allinnich mOnling as fiertaal brOkt, ntl. by de praktykfakken yn it 1.B.U. 
en M.B.U., by sjongen en gymnastyk. As aanst alle learlingen dy't fan it 
basisOnderwiis öfkomme it Frysk goedemöch yn "e macht hawwe, kin yn it 
fuortset Onderw iis Frysk ek makliker brOkt wurde as ynstruksjetaal yn de 
klasse. 

As omgongstaal wurdt it Frysk rOnom brOkt; mear op L.B.U.-skoallen as 
op A.F.U.-skoallen. De Jong-Schat hat al opmurken, dat op it skoalplein fan 
de hegere skoaltypen yn Ljouwert amper Frysk brOkt waard, ek net troch 
Frysktaligen (De Jong-Schat 1959: 16). Boelens merkt op, dat op it skoalplein 
fan in 1.T.S. 80% fan de learlingen Frysk praat, wylst dat op in T.W.U.
skoalle yn itselde plak mar 50% is (persoanlike meidieling 1987). Yn it L.B.U. 
is it dus prinsipieel-pedagogysk fan belang Frysk as fiertaal te brûken, wylst 
dat op T.W.U.-skoallen earder praktysk-taalpolityk fan belang is. 

Foar it fuortbestean en de statusferheging fan it Frysk is it geunstich as 
dy taal ek oars brOkt wurdt as allinnich yn de lessen Frysk. Dat it praktysk 
mooglik is, wurdt yn Wales bewiisd, dêrl op mear as de helte fan alle 251 
skoallen foar fuortset Onderwiis it Welsk fiertaal is by ien of mear fakken 
(Cymru - Wales 1979). De eineksamenresultaten binne net minder as earne 
oars (Bydragen 1982: 80-81). Praktyske beswieren binne dêr likegoed as hjir: 
de learaars hawwe har oplieding yn it Hollansk of Ingelsk hän en binne net 
wend om Frysk of Welsk te brOken by it lesjaan; de learlingen hawwe de 
taal skriftlik net goed geoöch yn "e macht; en it Ontbrekt lis oan faktermen. 
Wat dat lêste oangiet kin it taalburo fan de Fryske Akademy it foarbyld 
folgje fan de Welske Onderwiislju: bied de needsaaklike terminology oan, dat 
de learaars witte fan in hichteline, trijehoek, krimpe, klezoar, diggelguod, 
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sêftguod, sloppe skiif, hynder en springplank. Tenninology allinnich kin it net 
mei ta, mar is wol needsaaklik om ta ferantwurde learmiddels te kommen 
foar de ferskillende fakken. Foar skiednis en biology is gelokkich gans 
learmateriaal fan it basistlnderwüs te bIilken. Dênnei kin ek yn it fuortset 
tlnderwiis in ferbining lein wurde tusken it offisjele learplan dat de 
Europeeske wraId as referinsjeramt hat, en de belibbingswraId fan de learling: 
de ekspänsje fan de Romeinen wurdt bewüsd ' mei terpfynsten; de 
Refonnaasje hat de stifting fan de Universiteit yn Frjentsjer ta gefolch; 
ekonomyske krises geane mank mei emigraasje. Foar skiednis is yn de rige 
Mandewurk' argyfmateriaal foar it tlnderwiis tagonklik makke. Foar biology 
binne Uttearplaten fan it minsklik lichem mei beneamings yn it Frysk 
foarhannen en foar de brêgeklasse is in boekje utjtln, Fjildgong (1987). 

TA BESLUT 

Dy iene mienskiplike skoalle foar alle learlingen fan 12 oant 15 jier dêrl 
de earste paragraaf fan dit haadstik mei besleat, si! net foar alle learlingen 
ein-tlnderwiis wêze. Mar hy hat wol it doel en de taak om de learlingen 
folslein ta te rieden op har funksjonearjen yn de maatskippij. De eintennen 
dy1: foar dat tlnderwiis fonnulearre wurde, jouwe in omskriuwing fan de 
kennis en feardichheden dy1: de learling oan 'e ein fan de learplicht yn 'e 
macht ha moat. Omdat Us twatalige maatskippij de behearsking fan it 
Nederlansk en fan it Frysk fereasket, moatte dy eintennen rjochte wêze op 
bliuwende twataligens fan de yndividuele learling. Dat häldt yn it 
behearskjen fan de fjouwer feardichheden ferstean en praten, lêzen en 
skriuwen, likegoed yn it Frysk as yn it Nederlansk. 
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SGnt 1942 organisearret de Provinsiale Underwiisried alle jierren in foar
drachtkriich foar it fuortset Gnderwiis, sGnt 1968 Onder de namme 'FeRstival'. 
Gans dichters hawwe spesjaal dêrfoar fersen skreaun, dy l yn de jierlikse 
bondel Fersefariaasje öfprinte wurde. It wurk achter de skerms waard dien 
troch (yn folchoarder): Durkje Rienks-Wallinga, Ype Poortinga, Geale en 
Tsjerkje de Vries, Tsjerk en Annegien Veenstra. Foar guon skoallen is it 
dielnimmen oan it FeRstival de iennichste Onderwiisaktiviteit yn it Frysk 
(sjoch: Veenstra 1984: 12-15). 
(Foto: Herre Kampen, Burgum.) 
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Tabel 6.1. 

Oersjoch fan Iearmiddels Frysk foar it fuortset Onderwiis 

1939 Koarte skiednis fan de Fryske Skriftekennisse (19572) Lit. 
1948 Styl en stavering ............................... St. 
1949 De Reinb(;ge I (11: 1950) ........................ L. 
1952 De Stavering .. _ ........................... _ ... St. 
1956 Taalboek foar begjinners (19829) .•...•........ _ St.-G.-T. 
1960 Frjemd wurd eigen I (19813), (Il: 1976) ......... G.-T. 
1961 Taeleigen en eigen tael I (19704), til: 1962) ._ T. 
1967 Frysk foar de brêgeklasse Hl, (III: 1969) •. _. Tb.-T.-G. 
1970 Maskelyn (19773) ................................ L. 
1970 De koarte kriem (19794) •.....•..........•..•. _. L. 
1970 Palmslach (19782) ............................... Tb. 
1970 Tekst en Utlis (1970 - ) .• _ ..•...•....... , .. Lit. 
1971 De taeltille I (19762), (II: 1971, 19762) ....... Tb.-T. 
1971 De oanrin ....................................... G.-T.-Tb. 
1971 De bOter ut de Tsjeme .......................... Li t. 
1971 Frysk Ut flif ieuwen (19762) .................... L. 
1974 Mei lange trêdden ............................... L. 
1977 Taalomgongen .................................... G.-T. 
1977 Kar Ut fjouwer ieuwen poëzij _ .•.. _ •........... L. 
1977 Lyts hanboek fan de Fryske literatuer ...... _ ... Lit. 
1978 Underwiislearienheden, C- en D-rige (1978-1980) . G.-T. 
1982 De stipe ._. __ ......••...... _ ................ T. 
1982 Tematyske boekjes projektgroep (1982-1986) ...... M.-T.-Sk. 
1983 Wurk yn Utfiering (+ dosinteboek) .......•.... G.-St.-T.-M. 
1984 Foar de taa1spegel .............................. T. 
1984 HOfkesjonge ............ _ •...••...••..•••.•.. _. L. 
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1984 Nijfryske skriuwers en harren wurk .............. Lit. 
1985 Taaltwirre V (1985-1987) ........................ St.-G.-T. 
1987 Skroei .......................................... L. 
1987 Staveringsoefenings ............................. St. 

Taljochting: 

Yn dit oersjoch binne alle learmiddels opnommen dy1: sOnt 1937 foar it 
fuortset Onderwiis gearstald binne; èn guon dy1: dêr wol brOkt wurde, mar 
net foar dy doelgroep skreaun binne, te witten Taalboek foar begjinners, 
Frjemd wurdt eigen en de Underwiislearienheden. 

De learmiddels binne oardere neffens it earste jier fan ûtjefte (fan it 
earste diei). De letter(s) efter de titel tsjut(te) oan foar hokker doel(en) it 
boek yn it foarste plak omearre is (binne): 

G. = grammatika, taallearen; ek oersetten 
1. = lêzen 
Lit. = literatuerskiednis 
M. = mOnling taalgebrOk 
Sk. = skriuwen 
St. = stavering 
T. = taaleigen, wurdskatûtwreiding 
Tb. = tekstbegryp 

In wiidweidich oersjoch en besprek fan learmiddels is opnommen yn Hiemstra 
(1983: 61-103). 
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