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Mear ynformaasje oer de advizen fan it Berie foar it Frysk is te finen yn de twa-jierlikse
ferslaggen. Yn it ramt fan de wurksumheden fan it Berie foar it Frysk komme foarstudzjes
en eftergrûnstudzjes ta stän, dy't publisearre wurde yn de rige Berie-rapporten. Yn dy rige
binne oant no ta de folgjende rapporten ferskynd:

1. lykberjochting en it Frysk.
Momintopnamen fan in ûnfolsleine rjochtssteat [bevat o.m. een Nederlandse samen
vatting en een inventarisatie van taalbepalingen in de Nederlandse wetgeving]. Fryske
Akademy, 1987.

2. De Kleine Talen van Europa.
Verslag van een symposium gehouden op 18 november 1988 op het Provinsjehûs te
Leeuwarden. 1989.

3. J. Ytsma, Migraasje en taalferhäldingen.
[onderzoek naar de eftekten van migratie op taalverhoudingen in de gemeente
Wûnseradiel]. Fryske Akademy, 1989.

4. Autochtoane taalminderheden.
Juridische en bestuurlijke verkenningen [Verslag van de studiedag op 17 november
1989 te Leeuwarden]. 1990.

5. G.H. Wassink, Tussen Friese wensen en Nederlandse wetten.
Een politicologisch onderzoek naar de randvoorwaarden voor het overheidsbeleid
inzake het Fries in het voortgezet onderwijs. 1991.

6. Fries of Frysk?
Vooronderzoek naar het gebruik van het Fries in het schriftelijk verkeer in drie
gemeenten. 1992.

7. H. Hoog, Om reden fan sûnens.
Een onderzoek naar het gebruik van het Fries en naar de houding ten opzichte van
de Friese taal in ziekenhuizen in Friesland. 1993.

8. H.C. Faber, Sizzen en Dwaan.
Onderzoek naar faktoren die van invloed zijn op het taalbeleid bij acht gemeenten in
Fryslän. 1995.

9. Report Forum-Conference I Ferslach Forum-Konferinsje, Economie Develop
ment in rural areas in interaction with Minority Languages. International Conference
11-14 October 1995 / Ekonomyske ûntjouwing yn plattelänsgebieten yn relaasje ta
minderheidstalen. Ynternasjonale konferinsje 11-14 oktober 1995.

10. R.H. Veenbaas, De Utnoeging.
Foarûndersyk nei jongereinwurk en taalbelied. 1996.

11. Rapportaazje fan de wurksumheden oer de jierren 1992-1996.1997.
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FOAROPWURD

Dit rapport ft Frysk de mjitte nommen hat twa doelstellings. Yn it foarste plak wol it rap
port in bydrage leverje oan de fierdere ymplemintaasje fan it twatalich ûnderwiis yn
Fryslän en it ferbetterjen fan de skoallepraktyk. It rapport befettet dan ek in grut tal oan
befellings foar de skoallen seis en foar de ynstituten yn it ûnderwiisfjild.
Yn it twadde plak wol it rapport in foarset jaan ta it ferbetterjen fan de posysje fan it ûnder
wijs yn it Frysk troch de nije Bestjoersöfspraak Fryske Taal en Kultuer, dy't foar 1998
plend is. Op polityk mêd kin dit rapport boppedat brûkt wurde by it gearstallen fan it rap
port oer de posysje fan it Frysk yn it ramt fan it Hanfest foar Regionale of
Minderheidstalen. It rapport befettet ek in tal oanbefellings op polityk nivo.

Dit rapport is net skreaun op fersyk fan Deputearre Steaten, mar op eigen inisjatyt fan de
Seksje Edukaasje fan de Wolwêzensried en fan it Berie foar it Frysk. Beide advysrieden
hawwe it rapport yn konsept besprutsen en de leden fan dy organisaasjes hawwe har
ynbring han. Sadwaande is dit in mienskiplik produkt fan beide advysrieden wurden. De
earste oanset ta dit rapport is jûn troch in groep minsken dy't fan har wurk ut in protte te
krijen hawwe mei it Frysk yn it ûnderwiis. Dat binne yn alfabetyske folchoarder Durk
Gorter, Sikko de Jong, Jan van der Meer, skriuwer (foar in part), Alex Riemersma, Renze
Valk, foarsitter, Theo Willemsen, skriuwer (foar in part) en Koen Zondag. Dizze groep
minsken foarme de kearnwurkgroep. Foar de measte skoalsoarten is in wurkgroep for
mearre fan saakkundigen ut dat domein. Yn elts fan dy wurkgroepen wie in lid fan de
kearnwurkgroep foarsitter. Yn in pear gefallen koe sa'n wurkgroep net foarme wurde. Dêr
is yn foarsjoen troch saakkundigen ut dat domein te befreegjen oer de stan fan saken. Yn
in bylage binne de nammen fan de dielnimmers oan de wurkgroepen, c.q. fraachpetearen
opnaam. De kearnwurkgroep hat soarge foar de koördinaasje en it gearbringen fan de
gegevens. Margreet Limpens en Sietie de Vries (Wolwêzensried) hawwe de teksten byel
koar brocht en foar in part oerset, wylst Willem Tjerkstra (MSU) de einredaksje fierd hat.
De einferzje fan it rapport is redigeard en printree makke troch it skriuwerskip fan it Berie
foar it Frysk.

De kearnwurkgroep woe ynearsten komme mei in oersjoch fan de stän fan saken by de
ûnderskate skoalsoarten en advizen te jaan foar it ferbetterjen fan de situaasje, sawol foar
de skoallen seis as foar de ferantwurdlike bestjoeren en oerheden. Dêrby is ek sjoen nei
wat der foar it realisearjen fan de doelen oan fasiliteiten nedich is. Yn guon gefallen hat
men dan te krijen mei regeljouwing en yn oare gefallen mei fasiliteiten en soms ek mei
allebeide. Sawol op de regeljouwing as op de fasiliteiten wurdt yn dit rapport yngien, mar
dêrmei binne wy der noch net. In wichtich ûnderdiel is ek wat de kearnwurkgroep om
skriuwt as de PR foar it Frysk.
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1 FISY OP DE POSYSJE FAN IT
FRYSK YN IT UNDERWIIS

1.1 Op healwei

As in boer syn ploege op 'e foareker keart, kin er net allinnich werom sjen op it wurk dat
al dien is; hy kin ek foarutsjen en berekkenje wat noch dien wurde moat.
It byld fan de boer op 'e foareker wolle de skriuwers fan dit rapport tapasse op it Frysk yn
it ûnderwiis. Dêrby komme nêst it ferline ek de tsjintwurdige tiid en de takomst op it alje
mint. It giet om positive feroarings en ûntwikkelingen, mar ek oer de noeden en soargen
dy't men hat. Oan de ein fan dit haadstik sil bliken dwaan dat de skriuwers fan dit rapport
har net dellizze wolle by guon negative en soartgelike saken oangeande it Frysk yn it
ûnderwiis; se wolfe in paad sykje en wize om de ûntwikkeling fierder te stypjen.

1.2 Feroarings

Ferlike mei 1816, doe't yn in ûnderwiis-almenak de rie stie om toch vooral in de scholen
het vriesch boersch niet te gedogen! is de posysje fan it Frysk op skoalle, foaral nei de
Twadde Wräldoarloch, yngripend feroare. It Frysk is yn it basisûnderwiis en yn de basis
foarming fan it fuortset ûnderwiis in ferplichte fak en mei dêr as fiertaal brûkt wurde. En
de kearndoelen binne foar it Frysk en it Nederlänskfolslein gelyk. Yn it spesjaal ûnder
wiis moat omtinken jûn wurde oan de taal en kultuer fan Fryslän en yn de basisfoarming
is it Frysk yn it learplan en de doelen opnommen. Foar it basisûnderwiis en de basisfoar
ming, de earste faze fan it fuortset ûnderwiis, is der sa njonkelytsen in goed ferskaat oan
ferantwurde en eigentiidske learmiddels en de skoalfen kinne foar de (fierdere) ynfiering
fan it Frysk as fak en fiertaal in berop dwaan op de begelieding en de weroplieding.

Net allinnich yn it ûnderwiis hat it Frysk oan macht en status wûn. Troch berette aksjes
fan organisaasjes en yndividuen dy't gjin lichten diene, hat it Frysk yn guon maatskiplike
domeinen de fuotten better ûnder it gat krigen. Men kin tinke oan Omrop Fryslän dy't no
alle dagen goed wurdearre radio- en televyzjeprogramma's utstjoert. Yn de tsjerken hat it
Frysk in beskieden plak krigen en yn it amtlik ferkear is it brûken fan dy taal - yn guon
fermiddens - feroare fan ûngewoan yn gewoan yn it sosjale en ekonomyske libben.
Fan grut belang is dat it Frysk, Iykas oare autochtoane minderheidstalen, stipe krijt fan
ûntjouwings op Europeesk mêd. Ynternasjonale oerienkomsten en hänfêsten fan
Europeeske organen bepleitsje de rjochten fan dy talen en it befoarderjen fan it ferskaat.
Politisy hawwe sa njonkelytsen foar it ferstän dat it ferskaat op 'e taaleker gjin neidiel mar
in foardiel is.

AI dy ynset fan oerheden, arganisaasjes, skoallen en yndividuele minsken hat der mei ta
laat - al sil saks net makIik te bewizen wêze - dat it Frysk net efterut buorket.
Men kin yn Fryslän taalsosjologysk sjoen in stabilisaasje merkbite fan it tal minsken dat
it Frysk ferstiet, praat en lêst. De antwurden op de fraach oft de respondinten it Frysk
skriuwe kinne, fitte seis in beskate foarutgang sjen. 94% fan de ynwenners fan Frysk fer
stean, 74% kin Frysk prate, 65% kin Frysk lêze en 17% kin Frysk skriuwe.
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1.3 Tekoarten

Wa't op 'e foareker om him hinne sjocht, kin positive feroarings waarnimrne. Mar net alle
rechjes binne like igaal en hjir en dêr hie it te bewurkjen lan sokke knippige grûn, dat alle
flyt om 'e nocht skynt te wêzen. Oan de ein fan it jier stiet de boer yn figuerlike sin op 'e
foareker. Dan hifket er it gemaak. Hoe binne de resultaten fan it Frysk as fak sa'n fyftjin
jier nei de ferplichting fan it Frysk yn it basisûnderwiis?
Ut earder, eksploratyf ûndersyk wie al bekend dat de resultaten dêrfan gjin sprekken lije
koene. Sûnt it ferskinen fan de dissertaasje fan 8ikko de Jong en Alex Riemersma
Taalpeiling yn Frys/an (Ljouwert, 1994) witte wy dat de learling-resultaten oangeande it
Nederlansk meunsterjekinne tsjin dy fan de learlingen ut hiele Nederlan, mar ek dat dy
foar it Frysk fier ûnder it te ferwachtsjen nivo Iizze. De ûndersikers konkludearje, dat byge
Iyks de utslaggen foar it technysk lêzen Frysk twa jier benefter bliuwe by dy fan it
Nederlansk. Har ûndersyk makket boppedat dudlik dat it behearskjen fan it Frysk troch de
learkrêften net oan de ferwachtings foldocht. Tefolle learkrêften behearskje benammen it
skriuwen fan it Frysk ûnfoldwaande en wurde sa behindere om har professy folweardich
ut te oefenjen.

It hjir boppeneamde ûndersyk fernijt jin neat oer de kwaliteit fan it Frysk fan de Jearlingen.
Op grûn fan eigen waarnimmings kin elk dtt de earen iepen hat, gans ferkattemolke
Frysk hearre. Foarhinne beheinden de ynslûpsels har benammen ta losse wurden; op 't
heden steane ek de utspraak, de utgongen en de sinbou ûnder grutte druk fan it
NederJansk. Yn syn dissertaasje Frisian as first and second language (Ljouwert, 1995)
hat Jehannes Ytsma dit f08:r guon aspekten, bygelyks de brekking en de je-tiidwurden,
koarten klear sjen litten.

Der is Iykwols mear dat jin ferûntrêst. Yn it basisûnderwiis fungearret it Frysk yn hast alle
skoallen noch as isolearre fak en de sichtberens fan dy taal, yn ûnder mear opskriften en
teksten op it boerd, is earder utsûndering as regel. De yntegraasje fan de beide talen, dy't
men op grûn fan ûndersyk en teory ferwachtsje soe, komt blykber net fierder as de
keamers fan de ûndersikers en begelieders. En it tal skoallen dat bewust gebrûk makket
fan de 'transfer', is hiellyts.
Wa't nei oare skoaJsoarten sjocht, fernimt ek dêr, dat de grûn frijwat hibbich is. Yn de
measte skoallen foar (fuortset) spesjaal ûnderwiis is it Frysk noch in marzjinaal ferskyn
sel en der is ferlet fan in grutter ferskaat oan learmiddels. Yn it fuortset ûnderwiis is der,
seis yn de skoallen dy't it Frysk tagedien binne, in tekoart. oan jild en dêrfandinne oan
learaars-oeren foar de ynfiering fan it Frysk as fak yn de twadde klasse. Foar de faze nei
de basisfoarming moattede skoallen it dwaan mei feraldere learmiddels.' Yn de basis
edukaasje foar folwoeksenen is it Frysk it suertsje by de boadskippen en it al 0 sa alde
ferlechje, dat omtinken foar it Frysk skealik wêze soe foar it Nederlansk, rint guon dosin
ten noch altiten as lij wetter yn 'e earen.

Ek yn oare domeinen as it ûnderwiis is yn de 20ste ieu wol in positive ûntwikkeling te sjen,
mar it snijt oangeande it Frysk yn lang net alle gefallen roazen en anjelieren. Hjirûnder yn
koart bestek in foech balans.
Yn it ekonomyske domein is it skriftlik brûken fan it Frysk in grutte utsûndering. Yn de
tsjerken is in Fryske tsjinst noch altiten sa ûngewoan dat de kranten der aparte rubriken
foar hawwe. Wa't nei de posysje fan it Frysk yn it amtlik ferkear sjocht, moat konstatearje
dat foar moai wat klerken by de gemeente It Hearrenfean (sjoch de dissertaasje fan Durk
Gorter, Taal fan klerken en klanten. Undersyk nei it Frysk en it Nederlansk yn it ferkear
tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean (Ljouwert, 1993» it
Nederlansk noch altiten de fanselssprekkende taal is; it Frysk is de öfwiking fan de regel.
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Yn moai wat oare gemeenten soe inselde ûndersyk ta in Iyksoartige konkluzje liede.
Dêrfoaroer stiet dat yn de gearkomsten fan Provinsjale Steaten en gemeenterieden in
protte leden Frysk prate en wat hja yn de taal sizze, wurdt as regel ek yn it Frysk op
skreaun. En de kontrole fan it skreaune Frysk is ek mei in 'spellingchecker' nei te gean.
De beide provinsjale kranten hawwe yn relaasje ta it Frysk noch altiten in polityk dy't men
oanjaan kin as tuike-tuike: de Fryske televyzje ken net allinnich grutte finansjele tûkel
teammen, mar hat ek in bytsje stjoertiid. By dit alles komt dat (bûten/änske) kommersje
Ie stjoerders in grutte macht en ynfloed hawwe. Foarhinne wie allinnich it Nederlänsk in
bedriging foar it Frysk; yn us tiid wurdt it Ingelsk sa gewoan dat by it öfnimmen fan in
Fryske toets foar technysk lêzen guon bern fan de basisskoallen it wurd dream as 'driim'
utsprekke.
Ek de skaalfergrutting Iit har ynfloed jiJde. Fan älds bekende organisaasjes as de eSTB
en de 'Friese Maatschappij voor Landbouw' besteane net mear. Dêrmei is de eigenheid
- en it skriftlik brûken fan it Frysk - fierhinne ferdwûn. Skaalfergrutting is hast altyd nega
tyf foar in minderheidstaal as it Frysk. Dat jildt ek foar it ûnderwiis.

De bappesteande list mei wemersangen is lang genoch om fêst te stellen, dat de Iykbe
rjochtiging fan it Frysk mear ideaal as realiteit is. Men soe jin offreegje kinne wat der dien
wurde moat: belies jaan of trochbuorkje? Om't it earste nearne ta liedt, kieze de opstel
lers foar it lêste. Yn dit rapport wurde paden wiisd foar dat fierder buorkjen.

1.4 Aksje

De jierren troch hawwe foarstanners fan de ynfiering fan it Frysk yn it ûnderwiis har fer
digenje moatten tsjin minsken dy't allerhanne utwynsels nei foaren brochten. No't ûnder
syk yn en bûten Fryslän dudlik makke hat, dat twatalich ûnderwiis foar de emosjonele en
kognitive ûntjouwing fan Qonge) bern in goede saak is, wurdt it tiid de bewiislêst om te
kearen. Wa"t twatalich ûnderwiis neistribbet, hoecht him net langer te ferdigenjen. Yn de
(heine) takomst moatte de foarstanners fan twatalich ûnderwiis it gewoane en it foardiel
dêrian mei noch folie mear oertsjûging nei foaren bringe. Soppedat kinne hja oantoane,
dat twatalich ûnderwiis maatskiplik nuttich is en de kulturele identiteit fan de regio fuort
sterket. Foar learlingen yn bygelyks it MBO is it Frysk ek in part fan har startkwalifikaas
je. Dat hja by de realisaasje fan dy foarm fan ûnderwiis de help fan oare maatskiplike fer-
bannen en goede strategyen nedich hawwe, seit himse/s. '

No't wy witte dat yntegrearre taalûnderwiis en it brûken fan de beide talen as fak en fier
taal in wêzentlik betingst is foar it realisearjen fan twatalich ûnderwiis. is der foar de prak
tyk ferlet fan dudlik omskreaune projekten mei heldere doelen en in noch gruttere fari
aasje aan learmiddels. bygelyks in twatalige metoade foar wräldoriïntaasje. Eins soe men
noch in stap fierder gean moatte. It giet yn de tsjintwurdige tiid, foaral yn de boppebou fan
it basisûnderwiis, net mear om twa- mar om trijetalich ûnderwiis. nammentIik Frysk.
Nederlänsk en Ingelsk. En yn oare gefallen sil it NT2 ek in part fan it programma foarm
je. Foar de utfiering fan sokke projekten en it neigean fan de resultaten moatte de ûnder
skate ynstituten oparbeidzje. It bewust brûken fan elkoars deskundigens - ûntwikke/je.
utjaan, opliede, begeliede en ûndersykje - Iiedt ta synergetyske prosessen. Allinnich dan
kin dy foarm fan ûnderwiis ta syn rjocht komme en kin men kwalitatyf ferantwurde ûnder
wiis ferwachtsje.

Om't it ûnderwiis gjin pedagogysk ei/än is en de funksjonaliteit fan it Frysk bûten de
skoalle fierhinne beskiedend is foar de kwaliteit en it resultaat fan twatalich ûnderwiis.
hawwe de skoallen ferlet fan de stipe fan oare domeinen. De skoalle kin it net allinnich!
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Taalpolityk fan de oerheden en bewuste taalplenning binne yndirekte, mar wêzentlike
betingsten foar it slagjen fan dizze by de tiid passende foarm fan ûnderwiis.
Boppedat moat de skoalle ek foar it Frysk alle moderne middels ta har foldwaan
hawwe. Om dat te konkretisearjen neame wy twa aspekten. Yn it foarste plak kompjûter
programma's yn it Frysk en twad kreative utfierings dy't de bern fan dizze tiid oansprek
ke. As foarbyld wize wy nei it grutte sukses fan bygelyks Sibe Satellyt. It Frysk heart by
de moderne tiid; it mei net nei de kaanfer rûke.

Yn it ferline is twatalich ûnderwiis faak ferdigene op grûn fan pedagogyske arguminten.
Dy binne noch altyd fan wearde, mar yn us tiid moat de argumintaasje breder wêze. Neist
it pedagogyske argumint ("it bern moat opheind wurde yn de eigen taai"), dat benammen
opgiet foar de Frysktalige bern, jildt it didaktyske argumint foar sawol Frysktalige as net
Frysktalige learlingen ("it is goed foar it proses fan it learen, dat de beide talen fan Fryslän
yn it ûnderwiis in plak en in funksje hawwe"). Dêr komme noch by it kulturele argument
("troch it behearskjen fan it Frysk kinne de learlingen dielnimme oan de Fryske kultuer"),
it argumint fan it maatskiplik nut ("de bern moatte taret wurde op it maatskiplik funksjo
nearjen yn in twatalige mienskip") en it taalpolitike argumint ("troch it ûnderwiis wurdt de
kwaliteit en it fuortbestean fan it Frysk befoardere").
Ofelia Garcfa, heechlearaar oan it City College yn New Vork, hat de kulturele arguminten
ûnder wurden brocht mei in analogy. Garcfa ferliket twatalich ûnderwiis en twatalige situ
aasjes mei in tun of in eker. Wa't in moaie eker hawwe wol, moat nije fruchten siedzje en
guon seldsume soarten beskermje en ekstra dong jaan. Planten dy't har 0 sa makiik,
faaks al te makiik, ferspriede op kosten fan oare soarten, moatte kontrolearre wurde.

Wa't pleitsje foar in ferskaat oan en it omtinken foar de saneamde Iytse talen, krije wolris
it ferwyt te hearren, dat hja (falsk) nasjonalisme bedriuwe. Dy redenearring is te wjerliz
zen mei in bydrage fan de filosoof Ton Lemaire. Hy hat it oer de paradoks fan de barbaar.
De foarstanners fan kulturele en faaks ek taalkundige ienwurding skine har net te reali
searjen dat hja steksjoch binne: de grinzen fan de wräld binne beskaat troch har each
weid en winsken. Dyen binne neffens Lemaire de barbaren! Lemaire wiist elke foarm fan
'kulturele homogenisearring' 6f en om dat proses tsjin te gean is der ferlet fan minsken
dy't de moed hawwe om 'barbaarsk' te wêzen, dat wol sizze minsken dy't it oandoare om,
faaks tsjin de stream yn, te pleitsjen foar it eigene.

Foar in fierdergeande lykberjochtiging fan it Frysk yn de mienskip en de skoalle, - wy
binne ommersnoch mar healwei, - sille wy as yndividuen, mar ek as organisaasjes en
ynstituten hiel bewust pleitsje moatte foar in eker mei in ryk ferskaat en sûne grûn. Wa't
dat docht, rint net etter de feiten oan. lt is krekt oarsom: sokken hawwe de tiid mei.
De rjochting en de doelen binne 6f te lêzen ut de kearndoelen foar it basisûnderwiis en
de basisfoarming fan it fuortset ûnderwiis. Wa't dy goed bestudearret, kin allinnich mar
konkludearje dat de wet utgiet fan folslein en folweardich twatalich ûnderwiis. Dat moat it
doel wêze. Skoallen dy't dat noch net helje kinne, sille op syn minst foarearst twatalich
ûnderwiis neistribje moatte dat dy kearndoelen (foar in part) mooglik makket.
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2 FOARS ;ALSE PERIOADE

2.1 De posysje fan it Frysk op dit stuit

2.1.1 De posysje fan it Frysk binnen en bûten it kurrikulum

Neflens opjefte fan de Stichting Kindercentra Friesland (SKF, no opgongen yn de
Stichting Welzijn Fryslan (SWF)) bestiene yn it begjin fan 1996 yn Fryslan 230 pjuttebo
artersplakken mei sa Iikernöch 8300 pjutten en 560 pjutteliedsters. Der wie in wachtlist
fan sa likernöch 2000 pjutten.
Yn ~e foarskoalse perioade nimt it Frysk in beskieden plak yn yn it oanbod fan bewust
skepen taal- en boarterssituaasjes. Der is oer it generaal wol omtinken foar de taalûnt
wikkeling fan de bern. Op de measte foarsjennings (berne-deiopfang, pjutteboartersplak
ken) wurdt op ynformele basis oansletten by de thustaal fan it bern. Dêrby is in groeien
de oandacht foar bern dy't it Nederlansk of Frysk as twadde taal brûke. Dochs is it winsk
lik, dat yn it belied eksplisyt en systematysk omtinken jûn wurdt oan twataligens, sawol
faar Frysktalige as foar net-Frysktalige bern.

Yn de foarljochting oan de alden wurdt geregeldwei omtinken jûn oan de twataligens fan
de bern en fan de maatskiplike omjouwing fan de bern yn Fryslan.
Yn it kursusoanbod fan de 'Steunfunctie Welzijn Friesland (SWF), sector kinderopvang' is
in kursus Taal opnommen mei dêryn omtinken foar meartaligens yn Fryslan.

Op de seis pjutteboartersplakken fan de Stifting Pjutteboartersplak wurdt it Frysk bewust
as earste fiertaal brûkt, sawol mei de Frysktalige as mei de net-Frysktalige bern. Sa
wurde net allinnich yn de doarpen, mar ek yn de stêden net-Frysktalige bern al betiid
fertroud makke mei it Frysk. De taalûntwikkeling fan it bern stiet dêrby sintr~al; net
Frysktalige bern hawwe alle frijheid om Nederlänsk te praten. Wol wurde sy op boartlike
wize stimulearre om ek seis Frysk te brûken. Gare boartersplakken kinne profyt hawwe
fan dy ûnderfining.

2.1.2 It belied yn de foarskoalse perioade

It belied yn de foarskoalse perioade is op lokaal nivo faak hiel ynformeel regele.
Ynstànsjes Iykas SWF en 'Spel en Opvoeding' hawwe in belied foar twataligens opset,
mar dit moat noch fierder ûntwikkele wurde. Sjoch bygelyks de notysje fan de eardere
SKF 'Fries in de kinderopvang' (1989). Fierders hat de Stifting Pjutteboartersplak in
beliedsnotysje oer berne-opfang yn it Frysk opsteld. Mei de utwurking dêrfan is ûnderwi
lens in pear jier ûnderfining opdien.
Dy ûntwikkelings wurde stipe troch Deputearre Steaten, dy't yn it kolleezjeprogramma
1995-1999 yn it haadstik Wolwêzen by punt q oanjouwe, dat stribbe wurdt nei it opheinen
fan de bern yn de eigen taal by de berneopfang en yn de pjutteboartersplakken.

2.1.3 Halding fan bern, aldenlopfieders, liedsters en direksjeleden

Oer dit ûnderwerp binne gjin systematyske gegevens beskikber. Foar it staljaan fan nij
belied is it winsklik systematysk ynformaasje te sammeljen. Foar in goede analyze is it

11



nedich omtinken te jaan oan de heterogeniteit fan de taalsituaasje yn Fryslän. Mei help
fan wittenskiplik ûndersyk kin yn it ferlet oan ynformaasje en analyze foarsjoen wurde;
dêrby yn it bysûnder omtinken foar:

taalkar fan de älden foar de bern oer;
taalhälding fan de älden en de wenomjouwing;
taalhälding en taalgedrach fan de liedsters;
kwaliteit fan it taalgebrûk;
ûntwikkelingskänsen foar it bern yn in meartalige omjouwing;
it ferrin fan de taalûntwikkeling by bern;
te beynfloedzjen faktoaren en doelgroepen.

2.2 Doelstellings

Fierwei it wichtichste doel fan de foarskoalse perioade is de persoanlike ûntwikkeling fan
it bern. De eigen taalûntjouwing makket dêr in wichtich part fan ut. Ut ûndersyk docht bJi
ken, dat de taalfoarming yn de earste sän libbensjierren foar de meartalichheid essins
jeel is.
Yn de meartalige situaasje yn Fryslän moat der dan ek foar soarge wurde, dat de bern
optimale ûntwikkelingskänsen hawwe en dat sprake is fan in trochgeande ûntwikkelings
line foar it Frysk, it Nederlänsk en de eventueel oare thustaal fan de bern.
Soks moat ta utering komme yn it taalbelied fan elk boartersplak en sintrum foar berne
opfang: taalhälding, taalfeardichheden en it funksjoneel brûken fan de talen moatte yn dat
belied utwurke wurde.
De bern fan 0 - 4 jier foarmje de doelgroep fan de foarskoalse perioade. Dy doelgroep is
te berikken fia trije yntermediêre nivo's:
• älden;

wurkers/ynstellings;
• belied.
Dy trije nivo's sille behelle wurde moatte by it realisearjen fan dy doelstellings.

2.3 Op hokker wize kinne de doelstellings berikt wurde?

Ferskate wegen kinne ta it eindoelliede. Utgongspunt sil wêze moatte: de belibbingswräld
en de ûntwikkelingsmooglikheden fan de bern. Dêrby spilet de folgjende trijeslach in
wichtige rol:

omgongstaal yn ynformele situaasjes (mei yndividuele bern bûten it groepsbarren en
mei har älden);

• fiertaal yn de groep (byaktiviteiten Iykas fertellen, foarlêzen, sjongen en boartsjen);
• ynstruksjetaal (fan de liedster yn spesifike situaasjes, sawol yn de groep as by in yndi

vidueel bern).

De metodyk om de doelstellings te berikken, moat utwurke wurde foar de trije ynterme
diêre nivo's, mei de klam op ynformaasje/foarljochting, it ferdjipjen fan ynsjoch en it tre
nen fan de feardichheid mei mear talen te wurkjen.

Alden/opfieders
Alden kinne berikt wurde fia de krusferienings, de sintra foar berneopfang en de pjutte
boartersplakken. Wichtich is de skeakel tusken de foarskoalse perioade en de basis
skoalIe.
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Foarljochting en ynformaasje oer:
Hoe ferrint de taalûntwikkeling fan bern en wat is de wearde fan in twataJige ûntwik
keling?
Wat kinne alden thus dwaan oan in Iykwichtige taalûntwikkeling fan it bern yn in twa
talige mienskip?

• Hoe kin öfstimming ta stan brocht wurde tusken de oanpak fan de taalûntjouwing op
it boartersplak en by de alden thus?

Wurkers
Foarljochting/ynformaasje en it befoarderjen fan de saakkundigens oangeande de folg
jende punten:
• Hoe ferrint de taalûntwikkeling fan bern en wat is de wearde fan in twatalige ûntwik

keling? (Dêrby moatte de wurkers de pedagogyske, kulturele en maatskiplike argu
minten foar it bewust omgean mei it Frysk op in rychje hawwe.)

• It wurkjen oan in pedagogysk belied op basis fan praktykûnderfining en de refleksje
op it eigen gedrach en dat fan de bern yn de bernesintra.

• It wurkjen mei modellen fan boartsjen en wurkjen mei bern yn in twa- of meartalige
situaasje moat keppele wurde oan in taalbelied fan it eigen boartersplak of bernesin
trum. Der binne mear modellen mooglik, dy't allegearre basearre binne op in fêstlein
taalbelied en dy't, oanslutend op de feitlike taalsituaasje, fasearre tapast wurde kinne:
a) Folslein Fryske oanpak

Dizze oanpak is yn begjinsel altyd mooglik, op betingst dat de Iiedsters folslein
twatalich binne; Frysktalige en net-Frysktalige bern hawwe beide profyt fan dizze
oanpak. Mei dit model is al frijwat ûnderfining opdien yn oare gebieten mei in min
derheidstaal Iykas Wales en lerlän. Op dit stuit wurdt dit model yn Fryslan realise
arre troch de Stifting Pjutteboartersplak.

b) Taal bûn oan de liedsters: de iene liedster is (konsekwint) Frysktalich en de oare
is (konsekwint) Nederlansktalich.
Dizze oanpak is praktysk mooglik as der twa liedsters ferantwurdlik binne foar
deselde groep en as dy beide konsekwint binne yn har taalgedrach. Dit model kin
besköge wurde as de fuortsetting fan in thussituaasje mei bygelyks in Frysktalige
mem en in net-Frysktalige heit. Mei dit model wurdt op guon basisskoallen wurke
(bygelyks yn de foarm fan duo-banen). De prinsipes en de utwurking binne troch
S. de Jong beskreaun yn syn artikel 'Bilingualism in Friesland' yn de bondel
Bilingual Education (1982).
Spesjaal foar eventueel oanwêzige allochtoane bern kin dit model hantearre
wurde yn de foarm fan in helpende mem of heit dy't de oanbelangjende taal behe
arsket.

c) Taal bûn oan de tiid: de iene dei Fryske ferskes en foarlêsboeken, de oare dei
Nederlanske ferskes en foarlêsboeken.
Dizze oanpak kin utfierd wurde troch ien persoan, dy't bygelyks troch klean of attri
buten (bygelyks in flagge) de te brûken taal oanjout.

It befoarderjen fan de saakkundigens fan de Iiedsters troch it bestudearjen en brûken
fan Frysktalich materiaal: foarlêsboeken, boartersmateriaal, sjongmateriaal.
Dy saakkundigens kin ek brûkt wurde foar it ynformearjen fan de alden.

Bestjoeren fan ynstellings
Elk bestjoer fan in ynstelling foar foarskoalse foarming hat de ynhaldlike ferantwurdlikheid
foar de eigen ynstelling. Dêr heart ek by de ferantwurdlikheid foar it taalbelied en de fier
dere profesjonalisearring fan de wurkers op it mêd fan it taalbelied.
Yn it algemiene beliedsplan fan de ynstelling moat dan ek it taalbelied opnommen wurde.
Dêroan keppele sil it elemint 'taal' in wichtich part utmeitsje fan it neiskoallingsplan.
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Beropsoplieding
Op dit stuit is der noch gjin spesifike beropsoplieding foar wurkers yn de foarskoalse
perioade. Feitlik wurde nije meiwurkers beneamd dy't ferskillende diploma's hawwe: op
HBO- en MBO-nivo.
It is winsklik, dat de ROC's in beropsoplieding oanbiede dy't garänsje biedt foar in taspit
ste kwaliteit. Dat betsjut, dat binnen de besteande opliedings foar de wolwêzenssektor op
de ROC's in spesjalisaasje opnommen wurde moat foar it berop fan wurker yn de foars
koalse perioade. De needsaaklike modules foar dy spesjalisaasje kinne ûntwikkele wurde
yn oparbeidzjen tusken MBO- en HBO-opliedings (bygelyks de spesjalisaasje 'It jonge
bern' op de PABO en it SHP). Dêrby kin gebrûk makke wurde fan de saakkundigens fan
de stifting 'Spel en Opvoeding', fan it GCO-Fryslän en fan de Stifting Pjutteboartersplak.

It neiskoallingsoanbod moat ûntwikkele wurde yn in gearwurkingsferbän tusken SWF,
Stifting Pjutteboartersplak, 'Spel en Opvoeding', ROC's en HBO-opliedings; de modules
foar de inisjele oplieding kinne dêrby brûkt wurde. Foar it ûntwikkeljen fan materiaal kin it
GCO-Fryslän ynskeakele wurde.

PR
Yn it algemien is op de boartersplakken gjin utwurke belied oangeande de meartaligens
en it Frysk. Der wurdt as dat sa utkomt wol wat yn it Frysk praat en songen. Der is troch
SKF en GCO-Fryslän yn de mande ek Frysk boartersmateriaal en foarlêsmateriaal ûnt
wikkeie. Yn it foarskoals ûnderwiis is Iykwols gjin utkristallisearre metodyk foar it omgean
mei twataligens. Allinnich de boartersplakken dy't oansletten binne by de Stifting
Pjutteboartereplak hawwe in eksplisyt belied oangeande it brûken fan it Frysk.

De ynstellings yn de foarskoalse perioade soene aktiver en eksplisiter dudlik meitsje
moatte, dat it aspekt meartaligens en it aktyf brûken fan it Frysk in mearwearde hat foar
de taalûntwikkeling fan de bern. Dat kin yn de foarm fan in eigen folder, foarljochting op
in älderjûn en yn it ynformele petear mei de älden.
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3 TWATALICH BASISUNDERWIIS YN
FRYSLAN

3.1 De posysje fan it Frysk

3.1.1 De wetfike regelings foar it ûnderwiis yn it Frysk yn it basisûnderwiis

Yn de Wet op it Basisûnderwiis stiet yn kêst 9, lid 4 oanjûn dat it Frysk ferplichte is op de
basisskoallen yn Fryslän, utsein de skoallen dy't fan it Kolleezje fan Deputearre Steaten
ûntheffing krigen hawwe fan dy ferplichting. Yn lid 8 fan datselde kêst stiet dat de skoal
len it Frysk njonken it Nederlänsk ek as fiertaal brûke meie.

Oant no ta jout de Wet op it Basisûnderwiis gjin rjochtlinen foar de ynhäld fan it ûndelWi
is yn it fak Frysk. Dat is oerJitten oan de ferantwurdlikens fan de bestjoeren fan de skoal
len. Dêrmei is de posysje fan it Frysk formeel krekt deselde as dy fan de oare fakgebie
ten. Ek dêrfoar folstiet de Wet op it Basisûnderwiis mei de oantsjutting dat ûnderwiis jûn
wurde moat yn bygelyks rekkenjen/wiskunde.
Dy algemiene formulearring fan de fakgebieten, sûnder ynhäld, feraaret op koarte ter
myn. Yn 1993 binne foar alle fakgebieten yn it basisûnderwiis saneamde kearndoelen
fêststeld (Besluit kerndoelen 1993). De kearndoelen foar Frysk binne folslein parallel for
mulearre oan de kearndoelen foar it Nederlänsk. Op 1 augustus 1998 moat it learstof
oanbod fan de basisskoallen yn oerienstimming wêze mei dy kearndoelen.
Dêrby moat rekken hälden wurde mei mooglike feroarings yn de kearndoelen dy't op
kommende wei binne.
Ut it boppesteande docht bliken, dat de wetlike mooglikheden utgeane fan in Iykweardich
learstofoanbod foar it Nederlänsk en Frysk. Dat betsjut dat der gjin wetlike behindering is
om te kommen ta ferantwurde twataJich basisûnderwiis yn Fryslän. It hat eigenskip, dat
de formulearrings oer it ûnderwiis yn it Frysk yn de besteande Wet op het Basisonderwijs
(WBO) en de Interimwet op het Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs (ISOVSO)
aanst opnommen wurde siJIe yn de nije Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Boppedat
komt der noch in wet op de ekspertizesintra, bedoeld foar de skoallen foar s.o.

3.1.2 It plak fan it Frysk yn de basisskoallen

Yn 1988 hat de ynspeksje, yn oparbeidzjen mei de Fryske Akademy en de studzjerjoch
ting Frysk oan de Vrije Universiteit fan Amsterdam, in ûndersyk dien nei de stän fan saken
fan it Frysk yn it basisûnderwiis (Inspectie van het Onderwijs 1989). De wichtichste
konkluzjes ut dy rapportaazje binne:
• De measte skoaJlen kinne karakterisearre wurde as skoallen mei in mingdtalige po

pulaasje yn allerhanne gradaasjes.
Op fierwei it grutste part fan de skoallen wurdt yn de wike trije kertier ûnderwiis jûn yn
it fak Frysk.
In hiel beheind tal skoallen hat it skriuwen fan it Frysk yn de doelstellings opnaam.

Yn de boppesteande konstatearrings, dy't neffens eigen waarnimming ek no noch jilde,
mar dy't yn in nij ynventarisearjend ûndersyk sekuer neigien wurde moatte soenen, is yn
grutte halen oanjûn hoe't it der hjoeddedei foar stiet mei it twatalich ûnderwiis yn Fryslän.
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Yn it ûndersyk fan De Jong en Riemersma (1994) wurdt besocht in ferklearring te jaan
foar dy breklike foarmjouwing. Hja komme ta de konstatearring dat it ynfieringsproses fan
it Frysk yn it basisûnderwiis stykjen bleaun is by de inisjaasjefaze. Fan de foarmjouwing
fan in helder belied, it ûntwikkeljen en bystellen fan in didaktyk dy't antwurd jout op kon
krete fragen, hat gjin sprake west. Mei in pear foarbylden kin dat dûdlik makke wurde:

.. Hoewol't it Frysk al fan 1980 6f in ferplichte fak is foar de basisskoallen yn Fryslän, is
der oant no ta gjin toetsmateriaal ûntwikkele foar it 'mjitten' fan de feardichheid fan de
bern yn it Frysk. Oant 1995 moasten de skoallen har rêde mei in ferfryske Brustoets
foar technysk lêzen, dy't net standerdisearre wie. Dy praktyk wykt bot 6f fan it ûnder
wiis oan bern fan etnyske minderheden. Dêrfoar binne toetsen beskikber yn de eigen
taal en toetsen om it nivo fan de twataligens fan dy bern te 'mjitten'.

Yn de rin fan de jierren is in grut ferskaat oan materiaal foar it Frysk ûntwikkele. Yn dat
materiaal wie gjin systematyske opbou oanbrocht. It hat oant 1994 duorre foardat der
in folweardich ûnderwiislearpakket Frysk foar it basisûnderwiis beskikber wie. De sko
allen kinne no gebrûk meitsje fan de Fryske taalrotonde.

.. It tal bern fan etnyske minderheden op de basisskoallen yn Fryslän is net sa grut.
Oant no ta wie allinne yn skoallen yn de gruttere plakken sprake fan in Iyts tal allocht
oane bern. Der is de lêste jierren in taname fan dy groep bern op de basisskoallen yn
Fryslän, ek op de skoallen op it plattelän. Sjoen de sprieding fan de asylsikerssintra
oer Fryslän sil dat tal allinne mar grutter wurde. Yn it ûnderwiisbelied oangeande twa
taligens hat oant no ta noch net de fraach op it aljemint west oft dy bern ek ûnder
wiis yn it Frysk krije moatte of, sjoen de taalproblematyk, krekt net. Dochs is it fan
belang dat dat ûnderwerp bestudearre wurdt en dat in model foar trijtalich ûnderwiis
ûntwikkele wurdt foar dy kategory learlingen. Yn de foarm fan in projekt kinne de prak
tyske aspekten dêrta ûntwikkele wurde. Dêrby soe de besteande ekspertize op it mêd
fan NT2-ûnderwiis yntegrearre wurde moatte mei de besteande ekspertize op it mêd
fan it ûnderwiis yn it Frysk.

Boppesteande foarbylden binne faaks noch oan te foljen. Dûdlik is dat oant no ta te min
sprake west hat fan in trochtochte en planmjittige foarmjouwing fan it twatalich ûnderwiis
yn Fryslän.
Der is fansels in relaasje tusken foarmjouwing en ynhäld fan it ûnderwiis en it nivo fan
behearsking fan it Frysk troch de bern. Yn De Jong en Riemersma (1994) wurdt foar it
earst in oersjoch jûn fan de behearsking fan it Frysk troch learlingen oan 'e ein fan de
basisskoalIe op alle fjouwer feardichheden. Yn de ûndersteande tabel is dat oanjûn.
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Tabel 3.1 Taakstelling en feitlik nivo fan de taalfeardigens
Frysk

Taakstelling Frysktalige Nederlänsktalige Konkluzje
learlingen learlingen

Harkje: 88% fan de opjef- 83% fan de opjef- goed nivo
in skoalradiopro- ten goed beant- ten goed beant-
gramma folgje wurde wurde
kinne

Technysk /êzen: 58.74 wurden; 47.85 wurden; leech nivo
deciel; 5 groep 8 fan deciel 1 fan deciel 1 fan
de Nederlanske groep 8 groep 8
EMT (75-77 wurden)
(Brus en Voeten
1973)

Begripend /êzen: 73% fan de lêstekst 69% fan de lêstekst foar Frysktalige en
70% fan de opjeften 76% fan de cloze- like goed as fan de Nederlansktalige lear-
fan de lêstekst en de toets goed beant- cloze-toets goed be- lingen in behoarJik
cloze-toets wurde antwurde nivo

Sprekfeardigens: 20% fan de learJin- 70% fan de learJin- Nederlansktalige lear-
noarmskoare fan 100 gen hat in skoare fan gen hat in skoare lingen in leech nivo
op de sprekfeardi- 100 of heger leger as 90 FrysktaJige Jearlingen
gens-toets 40% hat in skoare in behoarlik nivo

yn de range fan
90-100

Stavering: 50% fan de ferkeard 45% fan de fout Jeech nivo
behearsking 11 sta- stavers wurdsn wurdt stavers wurden
veringsgefaJlen fan werkend wurdt werkend
de toets

Skriuwfeardigens: skoare fan 61.0 skoare fan 56.8 Jeech nivo
noarmskoare fan 100
op de skriuwfeardi-
gens-toets

(De Jong & Riemersma 1994: 164)

Ut it boppesteande docht sûnder mis bliken dat it ûnderwiis yn it fak Frysk op 't heden
noch net foldocht oan de kearndoelen Frysk. Om dêr ferbettering yn te bringen komme
De Jong en Riemersma (1994: 234-241) mei in tal utstellen foar taalbeJied twatalich
ûnderwiis. Sy stelle oplossings ut en jouwe omtinken oan ymplemintaasje, evaluaasje en
neier ûndersyk fan de probJematyk.

Yn it foargeande hat benammen it Frysk oan de oarder west. Mar by twatalich basisûn
derwiis giet it krektJikegoed om it Nederlänsk. Ut De Jong en Riemersma (1994) komt nei
foaren dat it der goed foarstiet mei de behearsking fan it Nederlansk troch Frysktalige en
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Nederlänsktalige bern yn Fryslän. Dat is fansels in konstatearring dy't fan grut belang is
foar it ûnderwiisbelied yn Fryslän. Mar hoe stiet it mei de behearsking fan it Nederlänsk
troch allochtoane bern? Ut ûndersyk (Inspectie van het onderwijs 1994) docht bliken dat
it ûnderwiis yn it Nederlänsk as twadde taallanlik sjoen net oerhäldt. Soartgelikens ûnder
syk nei trijetaligens by sokke bern is yn de Fryske kontekst fan belang. Fan in systema
tysk omtinken foar dit aspekt is amper sprake. Hoewol't it tal allochtoane bern yn Fryslän
noch net sa grut is, sil dizze konkluzje ek foar de basisskoallen yn Fryslän jilde. Hoe grut
oft de diskrepänsje is, kin neier ûndersyk utwize.

3.2 In nij belied foar ûnderwiis yn it Frysk op de basis
skoallen

Ut Gorter en Jonkman (1995:33) docht bliken dat in grutte mearderheid fan de Fryske
befolking kiest foar in twatalich Fryslän. As de skoalle as taak hat bern ta te rieden op it
funksjonea~enyn de mienskip, hat dit as konsekwinsje dat bern taret wurde moatte op it
dielnimme kinnen oan in twatalige kultuer. De Ryksoerheid hat om dy reden dan ek de
kearndoelen Frysk en Nederlänsk parallel formulearre.
Neffens us moat dan ek öfstapt wurde fan de iensidige gedachte op hokker wize it Frysk
yn it ûnderwiis ferbettere wurde kin. It is better om oer te gean op in tinken nei ferantwurde
twatalich ûnderwiis. Fansels hat de posysje fan it Frysk dêrmei te krijen, mar it plak fan it
Frysk wurdt dan ynbêde yn it gehiel fan it basisûnderwiis en wurdt net mear as in iso
learre fakgebiet benadere.

Yn De Jong en Meestringa (1983:33) wurde de soarten fan twatalich ûnderwiis dy't
Fishman ûnderskiedt, beskreaun. Om't Fishman oanjout dat it net botte realistysk is om
te ferwachtsjen dat der in maatskippij bestean kin dy't twa talen yn alle domeinen Iikefol
Ie brûkt en wurdearret, wurdt yn dy publikaasje keazen foar it model fan parsjele twatali
gens. Dat model, dêr't sawol it mûnling as it skriftlik behearskjen fan beide talen yn
opnommen is, jout romte om ien fan de beide talen op in tal terreinen fan it ûnderwiis
beheinder te brûken.
As wy utgean fan in twatalige mienskip en de winsk fan de mearderheid yn Fryslän om in
twatalige mienskip te bliuwen, dan sil it doel foar in nij belied wêze moatte dat alle basis
skoallen yn Fryslän op syn minst ynfolling jouwe oan it ûnderwiismodel fan parsjele twa
taligens.

3.3 De wize wêrop de doelen berikt wurde kinne

3.3.1 De kearndoelen Frysk en Nederlänsk as utgongspunt

It leit yn de reden, dat de bepalings oangeande it ûnderwiis yn it Frysk yn de besteande
WBO en de ISOVSO aanst opnommen wurde sille yn de nije Wet op het Primair
Onderwijs (WPO). Foar twatalich ûnderwiis yn Fryslän moatte de kearndoelen Frysk en
Nederlänsk as utgongspunt nommen wurde. Dat kin ek net oars, om't dy doelen wetlik
fêstlein binne.
Hoewol't der oant no ta in grutte diskrepänsje is tusken de ûnderwiispraktyk en de kearn
doelen Frysk, docht ut Taal yn Fryslan op 'e nij besjoen (Gorter en Jonkman (Ljouwert,
1995) bliken dat der in breed draachflak is foar it ûnderwiis yn alle fjouwer feardichheden.
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3.3.2 Betingsten

It jaan kinnen fan ferantwurde twatalich ûnderwiis, mei de kearndoelen Frysk en
Nederlänsk as utgongspunten, kin net fan de iene op de oare dei realisearre wurde. Der
moat oan in tal betingsten foldien wurde, wol de ymplemintaasje fan twatalich ûnderwiis
käns fan slagjen hawwe.

3.3.3 In model/modellen foar twatalich ûnderwiis

Yn de measte lannen dêr't ûnderwiis yn in minderheidstaal jûn wurdt, wurdt ûtgien fan in
beskaat ûnderwiismodel (Baetens Beardsmore 1993). Yn Fryslän kinne wy sa'n fêst
model net. Wijnstra hat yn syn dissertaasje Het onderwijs aan van huis uit Friestalige kin
deren (1976) wol in tal ûnderwiismodellen beskreaun, dy't ek yn de applikaasjekursussen
brûkt binne as foarbyld, mar fan in ymplemintaasje fan in model of modellen hat eins gjin
sprake west.
Om no te kommen ta ferantwurde twatalich ûnderwiis yn Fryslän is it nedich dat in
modeVmodellen foar it ûnderwiis ûntwikkele wurdtlwurde, dêr't sawol it Frysk as it
Nederlänsk as fak en as fiertaal in ferantwurde plak yn hat. Saks mei net allinnich barre
op grûn fan Iiteratuerstûdzje. Yn in eksperimint si! neigien wurde moatte oft it model of de
modellen yn de praktyk te realisearjen is/binne troch dêr in mearjierrich wittenskiplik
ûndersyksprojekt foar op te setten.

3.3.4 In didaktyk foar twatalich ûnderwiis yn Fryslän

Der is oant no ta gjin goede didaktyk foar it twatalich ûnderwiis yn Fryslän. Learkrêften
moatte har rêde mei suggestjes by it ûntwikkele materiaal. Fan in didaktyk dy't benam
men taskreaun is op it learen fan it Frysk as twadde taal, is gjin sprake. Dat betsjut dat
tagelyk mei it ûntwikkeljen fan it model foar twatalich ûnderwiis in didaktyk ûntwikkele
wurde moat dy't learkrêften in goede hantrekken jout foar twatalich ûnderwiis. In wichtich
betingst foar it formulearjen fan in didaktyk foar twatalich ûnderwiis yn Fryslän is ûnder
syk nei taalwinningsprosessen by Frysktalige en Nederlänsktalige learlingen.

3.3.5 Toetsen foar twatalich ûnderwiis

Foar it toetsen fan it nivo fan de twataligens fan de been binne foar it ûnderdiel Frysk
amper toetsen beskikber. Troch it CITO is yn 1996 in toets ûntwikkele foar it technysk
lêzen yn it Frysk. As wy tinke aan in folweardige twatalige skoalle, dan sil der in ferskaat
oan toetsen ûntwikkele wurde moatte, krekt as foar de oare fakgebieten.
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4 FRYSK YN IT SPESJAAL EN
FUORTSET SPESJAAL UNDER
WilS

4.1 De posysje fan it Frysk

4.1.1 De wetlike regelings foar it Frysk yn it spesjaal ûnderwiis

Nei oanlieding fan it beslut yn 1974 om mei yngong fan 1980 it Frysk as ferplichte fak yn
te fieren op de legere skoallen yn Fryslän, waard yn 1978 fanut Fryslän oantrune op de
ynfiering fan it Frysk yn it spesjaal ûnderwiis. As antwurd op dat fersyk ut Fryslän hat de
Minister fan Underwiis en Wittenskippen yn 1979 'De Commissie Fries in het
Buitengewoon onderwijs' ynsteld. Yn de einrapportaazje fan dy kommisje waard oer de
ynfiering fan it Frysk it folgjende sein:
Het leerplan van de scholen voor buitengewoon onderwijs in de provincie Friesland ver
meldt tevens dat het Fries mede als voertaal wordt gebruikt en geeft voorts aan dat en
op welke wijze de leerlingen in aanraking worden gebracht met de Friese taal en cultuur,
daarbij rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau.
(Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1981, 28)
It soe Iykwols oant 1 augustus 1989 duorje, ear't it plak fan it Frysk en de Fryske kultuer
yn de ûndersteande artikels fan de 'Interimwet op het Speciaal en het Voortgezet
Speciaal Onderwijs' opnommen wie:
• Op de scholen in de provincie Friesland kan het speciaal onderwijs mede onderwijs

in de Friese taal omvatten. (kêst 12, lid 6)
• Op de scholen in de provincie Friesland kan het Voortgezet Speciaal Onderwijs mede

onderwijs in de Friese taal omvatten. (kêst 13, lid 3)
• Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een streektaal in levend

gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal bij het onderwijs wor
den gebruikt (kêst 17, lid 1).

• Het schoolwerkplan vermeldt tenminste:
a. leer- en ontwikkelingsdoelen van de school;
b. de leerstofkeuze, omvang van de leerstof en de ordening daarvan, met dien ver

stande dat scholen in Friesland tevens met redenen omkleed moeten aangeven
op welke wijze aandacht wordt besteed aan de Friese taal en cultuur (kêst 19, lid
2a/2b).

Ut de boppesteande wetsartikels docht bliken dat de wetjouwing de skoallen alle moog
likheden biedt it Frysk en de Fryske kuJtuer in folweardich plak te jaan yn har ûnderwiis
oanbod. It hat eigenskip, dat yn de nije wet op de ekspertisesintra bepalings oangeande
it ûnderwiis yn it Frysk opnommen wurde sille. Op dy wize kin it nasjonale ûnderwiisbe
lied Onderwijs op maat ek toar it twatalich ûnderwiis yn Fryslán fertuten dwaan.

4.1.2 It plak fan it Frysk

Yn Fryslán binne 35 skoaJlen foar spesjaal en fuortset spesjaal ûnderwiis. De taalferhäl
dings op dy skoallen binne werjûn yn de ûndersteande tabel.
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Tabel 4.1 Taalferhäldings (yn %) op de skoallen foar spesjaal
en fuortset spesjaal ûnderwiis

Thustaal 1979 1988 1995

Nederlänsk 35 48 52
Frysk 45 40 39
streektaal 20 11 8
etnyske minderheidstaal - 1 1

(Invoeringsproject Fries in het Speciaal Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs 1995: 11)

Hoewol't yn de rin fan de jierren in ferskowing yn de taalferhäldings te merkbiten fait, is it
part Frysktalige bern dochs noch sa1n 40%. De taalferhäldings rjochtfeardigje dat der yn
it ûnderwiis omtinken jûn wurdt oan de Fryske taal en kultuer.
Hoewol1t de wetjouwing de skoallen in grut tal mooglikheden biedt om in folweardich plak
te jaan oan de Fryske taal en kultuer, moat dochs fêststeld wurde dat dêr yn de praktyk
oant no ta net folie fan teläne komt. Ut de rapportaazje fan de ynspeksje fan it ûnderwiis
(Invoeringsproject Fries in het Speciaal Onderwijs 1995) docht it folgjende bliken:

Der is mar in Iyts tal skoallen dy't ûnderwiis Yn it fak Frysk jouwe.
Fan in goed trochtocht fiertaalbelied is gjin sprake. In grut tal skoallen akseptearret dat
de bern yn kommunikative situaasjes it Frysk brûke, mar dat is gjin brûken fan it Frysk
as fiertaal yn ûnderwiislearsituaasjes.
Learkrêften hawwe gjin ferlet fan ûnderwiiskundige stipe foar it jaan fan it fak Frysk of
it realisearjen fan in fiertaalbelied.

By de konstatearring dat it net oerhäldt mei it plak fan it Frysk yn it spesjaal ûnderwiis
moat Iykwols betocht wurde, dat der in grut ferskil is tusken de wetjouwing foar it basisûn
derwiis en de basisfoarming en de wetjouwing foar it spesjaal en fuortset spesjaal ûnder
wiis. Foar it Frysk binne kearndoelen fêststeld foar it basisûnderwiis en de basisfoarming.
Foar it spesjaal en fuortset spesjaal ûnderwiis bestiet de wetjouwing ut in skets fan moog
likheden en befettet de wet gjin ferplichting yn de foarm fan learstofoanbod.

4.2 In nij beHed

4.2.1 Oansluting yn learstofoanbod

Yn Fryslän komme de ûndersteande skoallesoarten yn it (fuortset) spesjaal ûnderwiis
foar:

IOBK
MLK
LOM
ZMOK
ZS

oLZ
o ZMLK
• SH/ESM

MG
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In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters
Moeilijk Lerende Kinderen
Kinderen met Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden
Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
Ziekenhuisschool
Kinderen die Langdurig Ziek zijn
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
Slechthorenden/kinderen met Ernstige Spraak-taal-moeilijkheden
Kinderen die Meervoudig Gehandicapt zijn.



It hjoeddeistige ûnderwiisbelied giet derfan ut dat der in goede gearwurking en öfstim
ming ûntsteane tusken it basisûnderwiis en bepaalde skoallesoarten fan it spesjaal
ûnderwiis. It projekt Weer Samen Naar School hat as doel dat de systeemskieding tus
ken it basisûnderwiis en in tal foarmen fan spesjaal ûnderwiis (LOM, MLK en IOBK)
ferdwynt. Yn de nije Wet op het Primair Onderwijs (WPO) sille dy ûnderwiistypen byelko
ar brocht wurde. Yn dat ramt leit it foar de han, ek foar it Frysk, om nei te tinken oer de
öfstimming fan it ûnderwiisoanbod fan de neamde skoalletypen. Dêrby moat wol betocht
wurde dat by bern fan it I08K, LOM en MLK sprake is fan in beheining op it mêd fan it
learen. By de öfstimming fan it ûnderwiisoanbod moat dan ek rekken halden wurde mei
de mooglikheden fan de learlingen.

Bern fan de Sikehûsskoalle, bern fan de LZ-skoallen en bern fan in ZMOK-skoalle hoege
gjin direkte behindering te hawwen op it mêd fan it learen. Yn de measte gefallen leit de
problematyk fan de bern yn dy skoalsoarten op it mêd fan it gedrach of de sûnens. Foar
dat type fan ûnderwiis soe yn syn algemienens dan ek it learstofoanbod fan de basis
skoalIe jilde kinne.

Sawol foar de bern fan de ZMLK-skoallen as de bern fan skoalle 'De Skelp' (slechtho
renden en spraak-taalmoeilijkheden) leit it lan der wat oars hinne. De bern fan de ZMLK
skoallen binne sa behindere yn harren learpotinsje dat fan in öfstimming op it learstof
oanbod fan de basisskoalIe gjin sprake wêze kin. By de bern fan 'De Skelp' is yn prinsi
pe gjin sprake fan in fermindere learpotinsje, mar fan 'spraak- en/of taalproblemen'. Dy
problematyk hat fansels wol te krijen mei it ûnderwiisoanbod op it mêd fan taal, dus ek de
Fryske taal.

Foar de bern fan de MG-skoaJlen kin gjin unifoarme utspraak dien wurde oer de moogli
ke oansluting by it ûnderwiisoanbod fan de basisskoalIe. Foar guon bern is wol oanslu
ting mooglik by dat oanbod, om't harren mearfaldige behinderings net lizze op it mêd fan
de learpotinsje. Foar in part fan de oare bern is njonken in Iichaamlike behindering ek
sprake fan in kognitive behindering, wat in folslein oar learstofoanbod freget.

Gearfetsjend kin sein wurde, dat foar in grut tal fan de bern dy't op skoallen foar spesjaal
ûnderwiis yn Fryslan sitte, sprake wêze kin en moat fan oansluting by it ûnderwiisoanbod
fan de basisskoalIe, dêrby wol rekkening haldend mei de eigen mooglikheden fan de lear
lingen. Op grûn fan dy fêststelling is de konkluzje ferantwurde, dat ek foar it spesjaal
ûnderwiis yn Fryslän de kearndoelen Frysk rjochtingjaand wêze moatte.

Foar it fuortset spesjaal ûnderwiis Iizze de saken tige kompleks. It belied foar dy foarm
fan ûnderwiis is yn ûntwikkeling en hinget gear mei de ûntwikkelings yn it VBO/MAVO. Der
binne yn Fryslän acht VSO/MLK en fjouwer VSO/LOM öfdielingen/skoallen. Dit ûnder
wiis fait op it stuit noch ûnder de ISOVSO. It is de bedoeling dat VSO/MLK en VSO/LOM
op termyn ek ûnder de 'Wet op het voortgezet onderwijs' (WVO) brocht wurde.
Foar de praktyk jildt no noch de wetjouwing foar it spesjaal en fuortset spesjaal ûnder
wiis en dat betsjut dat der mooglikheden binne om Frysk te jaan, mar dat der gjin fer
plichting is yn de foarm fan learstofoanbod. By de fierdere utwurking wurdt dan earst ek
allinne yngien op it spesjaal ûnderwiis. As der mear dudlikheid is oer it fuortset spesjaal
ûnderwiis yn it ramt fan de nije WPO sille saakkundigen letter it plak fan it Frysk yn dizze
ûnderwiissoarte besjen.

4.2.2 De kearndoelen as oriïntaasje

Yn de foargeande paragraaf is besocht oan te jaan dat it legitym is dat in grut part fan de
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skoallen utgiet fan de kearndoelen Frysk, derby fansels wol rekkening háldend mei de
mooglikheden fan de learlingen.
Yn paragraaf 4.2.1 is dudlik wurden dat foar bepaalde skoallesoarten, sjoen de mooglik
heden fan de bern, de kearndoelen Frysk fierstente heech binne. Foar dy skoallen soene
de kearndoelen 'Spel/bevordering taalgebruik' in oriïntaasje wêze kinne om de ynháld fan
it Frysk yn harren skoalle foarm te jaan.

4.3 De wize wêrop de doelen berikt wurde kinne

4.3.1 De kearndoelen as kapstok

Yn in tal stappen jouwe wy oan op hokker wize in nije oanpak foar it ûnderwiis yn it Frysk
ynfierd wurde kin.

1. De kearndoelen 'Fryske taal' en 'SpeVbevordering taalgebruik' foarmje de oriïntaasje
foar it ûnderwiisoanbod yn it spesjaal ûnderwiis en dy kearndoelen krije in plak yn it
taalbelied fan de skoalle.

2. Eltse skoalle foar spesjaal ûnderwiis jout oan hokker doelen foar de eigen learlingen
neistribbe wurde (minimum- en oanfoljende doelen). Yn tal fan gefallen sil de skoalle
foar spesjaal ûnderwiis seis mear as ien fertaling fan de kearndoelen meitsje moatle,
öfhinklik fan de öfdietings dy't oan de skoalle ferbûn binne.

3. De skoalle makket in utwurking fan dy doelen foar de deistige ûnderwiispraktyk mei
help fan de 'Standerts foar de ymplemintaasje fan it Frysk'.

4. De skoalle makket in plan dêr't yn oanjûn is op hokker wize en yn hokker folchoarder
oan de kondysjes foldien wurde sil, gearhingjend mei de keazen standert. Skoallen
fan deselde soarte kinne boppeskoalsk gearwurkje.

4.3.2 Betingsten

Om boppesteande stappen yn praktyk te bringen is it nedich dat oan in tal betingsten fol
dien wurdt. It hat bygelyks gjin doel dat skoallen doelstellings formulearje as sy net be
skikke oer ûnderwiismiddels dêr't dy doelen mei berikt wurde kinne. By it ûntwikkeljen fan
in ynfieringsplan sille de skoallen ûnderwiiskundige stipe nedich hawwe, basearre op fer
antwurde witlenskiplike ekspertize. Dêrnjonken is der byskoalling nedich mei it each op it
ynfieringsproses. Oudlik is, dat de ynháld fan in ûnderwiisprogramma dat oanslut op de
yndividuele mooglikheden fan it bern net samar ut 'e mouwe skodde wurde kin.

Betingsten foar it yn praktyk bringen fan sa'n programma Frysk op mjitte, dat oanslut op
it nasjonale belied binne:
• in goede gearwurking tusken de skoallen foar spesjaal ûnderwiis en de ûnderskate

ynstellings dy't har mei it Frysk yn it ûnderwiis dwaande hálde;
in goede gearwurking en öfstimming tusken de ynstellings;

.. de ynset fan ekstra middels.
As oan boppesteande betingsten foldien is, kin wurke wurde oan de realisearring fan de
ûndersteande punten, dy't in folweardich plak fan it Frysk yn it spesjaal ûnderwiis moog
lik meitsje:
1. It opstellen fan in list fan winske lear-/helpmiddels en metoaden Frysk.
2. It opstellen fan in ûntwikkelingsplan foar dy middels.
3. De faze fan it utprobearjen fan dy middels yn de skoallen en witlenskiplike evaluaas

je dêrfan.
4. De produksje fan dy middels.
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5. De ynfiering fan dy middels op de Onderskate skoalsoarten.
6. De begelieding fan it ynfieringsproses en evaluaasje fan de eftekten.
7. De profesjonalisearring fan learkrêften mei it each op it ynfieringsproses.
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5 FRYSK YN IT FU
liS

RT5ET N E -

5.1 De posysje fan it Frysk

Yn it skoaljier 1994 - 1995 sieten yn it fuortset ûnderwiis, neffens opjefte fan it Ministearje
De en W, ferspraat oer in 29 skoalmienskippen yn Fryslän (84 festigings), sa Iikernöch
36.000 Jearlingen; 15.000 learlingen folgje de basisfoarming. Yn de jierren nei de basis
foarming sitte 6.000 learlingen yn it vbo (+ ivbo) en 15.000 learlingen yn it avo/vwo.

5.1.1 It Frysk yn de struktuer fan it fuortset ûnderwiis

It fuortset ûnderwiis wurdt opsplitst yn twa opienfoJgjende fazen. Yn de ûnderbou wurdt
de basisfoarming jûn mei oan de ein in öfslutingstoets mei trochstreamkwalifikaasje. Yn
de boppebou hawwe de learlingen ut de VSO/MAVO-stream de kar ut fjouwer Jearwegen
en de learJingen ut de HAVONWO-stream de kar ut fjouwer profilen.

Sûnt 1993 is Frysk yn de WVO opnommen as ferplichte fak yn de basisfoarming. Yn de
boppebou kin Frysk keazen wurde as eksamenfak.
Op fierwei de measte skoallen wurdt yn it earste learjier fan de basisfoarming ien oere yn
'e wike Frysk jûn. In tal skoallen biedt it Frysk yn it twadde learjier oan as fakultatyt fak.
Op dit stuit wurdt troch de SLO en it CITO wurke oan de ynfoIling fan it Frysk as eksa
menfak yn de nije opset fan de boppebou. De skoallen seis moatte beslute hokker fakken
yn har oanbod opnaam wurde neist de wetlik ferplichte fakken. Yn it ramt fan it ekstra oan
bod sil ek it Frysk in plak fine moatte. It seit himsels, dat de line fan de basisfoarming
(Frysk foar alle Jearlingen) trochset wurdt yn de boppebou: learlingen moatte de kans krije
har basiskennis en basisfeardichheden yn de boppebou te ferdjipjen. Oanslutend op de
foarljochting oer de basisfoarming is it needsaaklik, dat de learlingen en har alden ynfor
maasje krije oer de mooglikheden fan it Frysk yn de boppebou en de mooglikheden mei
it Frysk foar har takomstich maatskiplik funksjonearjen.

Formeel nimt it Frysk mar in tige beskieden plak yn op de skoallen foar fuortset ûnder
wiis. Yn ynformele situaasjes nimt it Frysk in folie grutter plak yn, sawol by direksjes en
ûnderwiispersoneel as by de learlingen.
Der is by fierut it grutste tal fan de belutsenen by it fuortset ûnderwiis in frij krekte freding
fan de domeinen dêr't it Frysk wol of net yn brûkt wurdt. Promoasje fan it brûken fan it
Frysk yn de skoallekuituer hat gjin prioriteit, mar komt wol oan 'e oarder sadree't it alge
miene taalbelied fan de skoalle as aspekt fan de kwaliteitsferbettering formulearre wurdt.

Oant de ynfiering fan de basisfoarming (1993) wie it Frysk op mar in pear skoallen troch
de skoalle seis foarskreaun foar alle learlingen yn 'e earste klasse; op guon oare skoal
len koene de learlingen Frysk kieze as fakultatyt fak.
Mei de ynfiering fan de basisfoarming waard de ferplichting fan it Frysk yn de wetjouwing
foar it fuortset ûnderwiis yn it kurrikulum opnommen.
It Frysk waard as 16de fak troch in amendemint fan Netelenbos (PvdA) en Van de Camp
(CDA) yn de wet op de Savo opnommen.
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5.1.2 De basisfoarming

d
It belief fan Provinsjale Steaten is derop rjochte, dat it Frysk - krekt as yn it basisûnder-
wiis - ek yn it fuortset ûnderwiis regulier foar alle learlingen yn it learplan opnommen
wurdt. Dat is wetlik foar in part wol realisearre foar de basisfoarming, mar noch net foar
de learjierren dêrnei: de twadde faze fan it fuortset ûnderwiis.
Dat it Frysk yn de basisfoarming wetlik noch mar foar in part regele is, hat te krijen mei
de opfetting fan de Steatssekretaris, dat de wetswiziging gjin struktuerferoaring ynhäldt,
mar allinnich in ynhäldlike feroaring betsjut. Sadwaande hearde it Frysk yn syn tinken net
ta de ferplichte ynhäld fan de basisfoarming. Dat hat ta gefolch hän, dat der in pear fer
skillen binne tusken Frysk en de oare fakken yn 'e basisfoarming:

1. Foar alle fakken binne wetlik kearndoelen fêstlein. De kearndoelen foar it Frysk binne
frijwol parallel oan de kearndoelen foar it Nederlänsk formulearre, mar sy hawwe oant
no ta de status fan hantrekkens foar de skoallen.

2. Frysk is net apart opnommen yn de advyslessetabel. De oeren foar Frysk moatte helle
wurde ut de 25% frije romte dy't by it Nederlänsk net ferplicht bestege hoecht te wur
den oan it berikken fan de kearndoelen en/of ut de 10% algemiene frije romte.

3. Skoallen kinne by de ynspeksje jierliks ûntheffing freegje fan de ferplichting it Frysk te
jaan.

5.2 It ynstitutsbelied oangeande it Frysk

Yn 1995 is it ûndersyksrapport oer Frysk yn de basisfoarming publisearre (A.1. Heeringa
Postma, Fries in de basisvorming: een kwantitatief onderzoek). Dêryn is de stän fan
saken op dit stuit gearfette en dêrneist binne de ideeën en doelstellings fan de skoallen
sammele.
De skoallen jouwe oan, dat sy ûnderskied yn doelstellings meitsje wolle foar de
Frysktalige en de net-Frysktalige learlingen. Frysk ferstean en lêzen hat de heechste pri
oriteit, wylst Frysk skriuwen benammen foar de net-Frysktalige learlingen gjin hege prio
riteit hat.
It meast neamde knyppunt foar it ûnderwiis yn it Frysk is de krapte oan lestiid. De learaars
wolJe de lessen Frysk graach fuortsette yn it twadde en it tredde learjier, mar de direks
jes sjogge gjin mooglikheid om yn dy learjierren binnen de 32 wyklikse lesoeren in oere
foar Frysk foar alle learlingen op it roaster te setten. De skoallen wolle Frysk allinnich yn
klasse 2 en 3 as 33e lesoere op it roaster sette as de oerheid dêr ekstra foar betellet.

No't bliken docht dat ekstra finansiering nedich is, ferwiist de Steatssekretaris nei de grut
tere autonomy fan de skoallen en wurdt de ferantwurdlikens hielendal by de skoalJen lein.
Mar yn de bestjoersöfspraak tusken it ryk en de provinsje is ferwurde dat de ferantwurd
likens yn it foarste plak by de oerheden leit. It is dêrom ek nedich dat de bestjoersöfspraak
earst in neiere utwurking kriget. As dat liedt ta in reëlere status foar it Frysk en in dêrby
passende bekostiging, sille de skoallen de lessen Frysk struktureel oanbiede.

Yn it lanlik belied foar de kwaliteitsferbettering fan it fuortset ûnderwiis wurdt op 't heden
fan de skoallen ferge, dat sy seis in taalbelied formulearje. Foar de skoallen yn Fryslän is
it fanselssprekkend, dat yn dat ferbän de meartaligens de grûnslach fan it eigen taalbe
lied foarmet. Op guon skoalJen wurdt dêr wol al oan wurke, mar dat is noch mar in oan
set. Omdat de autonomy fan de skoallen folie grutter wurden is, stiet it de skoallen yn
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Fryslän frij om it Frysk prioriteit te jaan, mar oant no ta rjochtsje dy skoallen har mear op
wat formeel op lanlik nivo frege wurdt. It lanlik belied is dus bepalend foar de oanpak fan
de skoallen. Der sille dus prikken yn it wurk steld wurde moatte om it Frysk heger op 'e
prioriteitelist te krijen.

Yn Taal yn FrysJan op 'e nij besjoen (1995) jouwe Gorter en Jonkman oan, dat de fer
p lichting fan it Frysk yn de basisfoarming net op ferset stuitet. Fierders hawwe sy fûn, dat
de ynwenners fan Fryslän, wat it basisûnderwiis oanbelanget, fan betinken binne, dat alle
fjouwer taalfeardichheden oanleard wurde moatte. Dêrby skoart it skriuwen it leechste: yn
trochsneed 58%. Men kin oannimme, dat dy mienings ek jilde foar it fuortset ûnderwiis.
Yn it rapport Fries in de basisvorming: een kwantitatief onderzoek is fêststeld, dat de
sl<oallen foar it fuortset ûnderwiis seis wol ree binne om it Frysk te jaan, mar dat de oer
heid wol de nedige fasiliteiten beskikber stelle maat en dat bart op dit stuit net.
De miening fan de Ryksoerheid is dat, op grûn fan it prinsipe fan de autonomy, de skoal
len seis bepale moatte wat der oan it Frysk dien wurde si!. Yn it ramt fan de budzjetfi
nansiering binne de skoallen ek folie frijer yn it taskikken fan jild nei bepaalde fakken, ek
nei it Frysk. De skoallen jouwe oan, dat sy foar it realisearjen fan de oare ferplichte fak
ken likefolle jild nedich hawwe as de skoallen bûten Fryslän. Foar de lessen Frysk yn de
basisfoarming binne neffens de skoallen ekstra fasiliteiten nedich. Troch ut eigen middels
ien oere Frysk yn 'e wike yn ien fan de learjierren fan de basisfoarming mooglik te meits
jen, jouwe de skoallen har reewilligens oan. Mear middels binne blykber net beskikber en
dêrtroch kriget it Frysk gjin struktureel plak yn de oare learjierren.
De Steatssekretaris wol earst de evaluaasje öfwachtsje fan de earste folsleine lichting dy't
de basisfoarming folge hat, dat wol sizze yn 1998. Dêrnei sil besjoen wurde oft der noch
ekstra jild foar it Frysk komme moat.

5.3 It Frysk yn de basisfoarming

Wat it Frysk yn de basisfoarming oanbelanget, is it boppesteande ek ekplisyt yn de prak
tyk werom te finen. De wetjouwing en de utwurking dêrfan binne sadanich, dat Frysk net
yn alle jierren fan de basisfoarming jûn wurde hoecht, wat dan ek de praktyk fan de skoal
len wurden is. It is net sa dat, oer it generaal, de skoallen der op tsjin binne om Frysk te
jaan; se fine wol dat it Frysk sjoen wurde moat as in folweardich fak mei in folweardige
finansiering. Frysk is keppele oan it Nederlänsk en der kin in berop dien wurde op de
algemiene frije romte yn de finansiering. De skoallen jouwe oan dat der yn de beskikbe
re romte gjin jild foar it Frysk is foar de hiele basisfoarming. Op fierwei de measte skoal
len wurdt yn it earste jier fan de basisfoarming in oere Frysk jûn oan alle learlingen. Op
in tal skoallen wurdt it Frysk yn it twadde learjier oanbean as fakultatyf fak. It brûken fan
it Frysk as fiertaal bart net struktureel, mar is benammen mûnling gebrûklik yn de prak
tyklessen fan de VBO-öfdielings.
Oer de taaleftergrûn fan de learlingen is noch gjin eksakte ynformaasje beskikber. De
skoallen binne oer it generaal mingdtalich. Neier ûndersyk soe dêr mear ynsjoch yn jaan
kinne. Om't foar de kearndoelen Frysk formeel net deselde easken jilde as foar de oare
fakken - it binne foar it Frysk hantrekkens - is it berikken fan in part fan de kearndoelen
yn bgjinsel foldwaande.
De keppeling fan Frysk oan it Nederlänsk past yn in algemien stribjen nei goed trochtocht
twatalich ûnderwiis. Fakynhäldlik en roastertechnysk is fakke-yntegraasje Iykwols gjin
maklike saak.

Om it Frysk syn gerak te jaan is al hiel wat bard. Der is in learplan makke troch de SLO
yn oparbeidzjen mei de RUG en de NHL, der is in metoade skreaun, Flotwei Frysk, dêr't
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it GCO-Fryslän, de AFUK, Wolters-Noordhoff en it APS by belutsen wiene, en der binne
öfslutende toetsen ûntwikkele troch it CITO. Der wurdt noch wurke oan in module foar
learlingen dy't net Frysktalich binne en yn it basisûnderwiis gjin Frysk hän hawwe. Fierder
komt der in module foar i-Iearlingen. Alle moannen komt it tydskrift Sjedêrrr!!! ut, dat de
learlingen yn de basisfoarming as learmiddel brûke kinne.
Fan de kant fan de provinsje is de ynfiering fan de basisfoarming projektmjittich begelaat.
Der is in kursus kommen foar leararen dit it foech helje wolle om Frysk yn de basisfoar
ming te jaan; dy learaars hawwe rojale studzjefasiliteiten fan it L10S taparte krigen.
Yn de basisfoarming is dus in protte jild, tiid en enerzjy ynvestearre, mar troch it spesifi
ke karakter fan de ferplichting wurdt de bedoeling fan de wetjouwer mar foar in part reali
searre.
It Provinsjaal Bestjoer sil alles op alles sette moatte om de regeljouwing foar it Frysk yn
de basisfoarming sa te ferbetterjen dat it de skoallen ek mooglik makke wurdt ta in goede
utfiering te kommen.
Dêrneist moat besocht wurde dat de skoallen ek yn de ferfolchjierren wat romte foar it
Frysk beskikber stelle. Ek sille skoallen it Frysk in formeler plak jaan moatte.

5.4 It Frysk yn de twadde faze fan it fuortset ûnderwiis

Hjirboppe is al oanjûn dat yn de boppebou fan it fuortset ûnderwiis in werstrukturearring
taret wurdt. Lokkigernöch is yn de programma-ûntwikkeling by de SLO it Frysk dochs
noch opnaam. Dat betsjut noch net dat it Frysk ek oanbean wurdt. De polityk sil der foar
soargje moatte dat ek de bekostiging regele wurdt. Wichtich is dat der ek foar de twadde
faze in inisjatyf komt foar de ûntwikkeling fan taalbelied op de skoallen. Dêrneist is mate
riaalûntwikkeling in needsaak.
Yn oansluting op de ferplichting fan Frysk yn de basisfoarming hat it eigenskip, dat Frysk
ek yn de twadde faze fan it fuortset ûnderwiis opnommen wurdt yn it learplan foar alle
learlingen. Dat kin yn de foarm fan yntegrearre memmetaal-/moedertaal-ûnderwiis, sa't
dat yn de basisfoarming ek foarstien wurdt. Oangeande de foarmjouwing fan it eksamen
kin Frysk foar alle learlingen in dielfak wêze yn it mienskiplike part en as karfak opnom
men wurde yn de learwegen (Vbo-Mavo) resp. de prafilen (Havo-Vwo).

30



6 FRYSKYN IT MB

5.1 De posysje fan it Frysk

6.1.1 Feroarings yn it MBO

Yn de provinsje Fryslän wurdt it MBO troch trije ûnderwiisynstituten fersoarge.lt Friesland
College hie yn it kursusjier 1994/1995 goed 4.000 MBO-Iearlingen ynskreaun stean, De
Friese Poort ûngefear 7.000, it 'Friesland College' fersoarge MBO-ûnderwiis oan goed
2.000 learlingen en it AOC (ûnderdiel fan it Van Hall Instituut) hie goed 1.000 learlingen
yn it Middelber Agrarysk Underwiis (MAO).

It MBO is ûnderdiel fan de sektor Beropsûnderwiis en Folwoeksene-edukaasje (BVE). Dy
sektor wurdt oanstjoerd troch de 'Wet Educatie en Beroepsonderwijs' (WEB). Mei it lear
Iingwêzen is it MBO in wichtige leveransier fan wurknimmers yn it midden- en Iytsbe
driuw. Lanlik sjoen nimme 270.000 learlingen diel oan it MBO. Dy groep learlingen rint yn
sa'n 150.000 bedriuwen staazje. It beropsûnderwiis hat no fjouwer ferskillende nivo's:
1. in assistinte-oplieding foar ienfäldige utfierende wurksumheden (1 jier) ;
2. in basisberopsoplieding foar utfierende wurksumheden (2 jier);
3. in fakoplieding foar it folslein selsstannich utfieren fan wurksumheden (3 à 3,5 jier);
4. in middenkaderoplieding (3 à 4 jier) en in spesjaliste-oplieding (noch 1 jier ekstra) foar

it folslein selsstannich utfieren fan wurksumheden mei in brede ynsetberens, respek
tivelik in spesjalisaasje.

Foar dizze nivo's fan it beropsûnderwiis kin men twa learwegen ûnderskiede.
Yn de beropsopliedende learwei leit it oandiel fan de pratykfoarming tusken 20% en 60%
(ferlykber mei it MBO). De beropsbegeliedende learwei hat in pratykfoarming dy't mear
as 60% yn beslach nimt.

De yndieling fan it ûnderwiisoanbod rint parallel oan de fjouwer sektoaren fan de arbeids
merk: technyk, ekonomy, tsjinstferliening & sûnenssoarch, länbou & natuerlike omjou
wing. Eltse sektor is wer te ferdielen yn kearnofdielingen, spesifike ofdielingen en fakof
dielingen.
De opliedingen yn it ûnderdiel edukaasje hawwe in wat oare funksje; yn haadstik 7
komme wy dêr op werom.

Fan 1992 of is der in proses fan yntegraasje fan edukaasje en beropsûnderwiis ynset.
Troch ynstitusjonele en bestjoerlike fuzjes binne Regionale Opliedings Sintra (ROC's)
foarme. Dizze ROC's moatte it prinsipe fan ûnderwiis op maat realisearje. Dat maatwurk
betsjut dat de ROC's har kwalitatyt heechweardige ûnderwiis ofstimme op de fraach fan
de arbeidsmerk. Dêrneist is in oanpassing oan de winsken fan de yndividuele kursisten.
De yntegraasje fan beropsûnderwiis en edukaasje hat as logysk gefolch dat de ROC's in
soad omtinken jouwe oan de ynhäldlike fernijing en de kwalitative ferbettering fan it
ûnderwiisoanbod. Dy ferheging fan de kwaliteit fan it ûnderwiis sil der ta Iiede moatte, dat
eltse kursist in effisjint trajekt trochrint en de oplieding mei in diploma ferlit.
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6.1.2 De hjoeddeistige posysje fan it Frysk

Yn de WEB binne gjin bepalingen opnommen oangeande it Frysk as fak; der bestiet wol
in kêst (7.1.1) oer de taal dêr't it ûnderwiis yn jûn wurdt en it eksamen yn öfnommen
wurdt. Yn dat kêst stiet dat it ûnderwiis yn it Nederlansk jûn wurdt en de eksamens yn it
Nederlansk öfnommen wurde. Foar kursisten mei in net-Nederlanske kulturele eftergrûn
kin it ûnderwiis fersoarge wurde yn de taal fan it lan fan oarsprong. Dêrneist kin in oare
ynstruksjetaal brûkt wurde as de spesifike aard, de ynrjochting of de kwaliteit fan it ûnder
wiis dêr om freget. Ek it komöf fan de kursisten kin fan ynfloed wêze. Dat lêste moat dan
wol yn oerienstimming wêze mei in troch it foechhawwend gesach fan de ynstelling fêst
stelde gedrachskoade.

It sil dan ek nimmen fernuverje dat it Frysk as fak gjin formele posysje hat yn it kurriku
lum fan it MBO. It fak stiet net op it lesroaster. It AOe is wat dat oangiet in utsûndering.
Yn dit ynstitut stiet it Frysk as in fakultatyf learstofûnderdiel op it roaster. Learlingen kinne
yn de frije romte studzjepunten helje troch it fak Frysk te folgjen.
It komt yn de ferskillende ûnderwiisynstellings wol foar dat yndividuele leararen it Frysk
yn 'e les brûke, mar dat is oer it generaal gjin ynstitUtsbelied.

Yn ynformele situaasjes, dus bûten it kurrikulum, wurdt de Fryske taal brûkt foar kommu
nikaasje tusken Frysktaligen ûnderinoar: Frysktalige dosinten ûnderinoar, Frysktalige
learlingen ûnderinoar en Frysktalige dosinten mei Frysktalige learlingen. De ynformele
taalgebrûkskoade jout oan yn hokker situaasjes Frysk en yn hokker Nederlansk praat
wurdt.

De posysje fan de Fryske taal is yn de ferskillende sektoaren en öfdielingen fan it MBO
net deselde. Op sektornivo besteane ek kultuerferskillen. Yn de sektor technyk spilet it
Frysk mar in marzjinale rol. Der binne yn dy sektor yn heech tempo allerhande nije wur
den ûntstien dy't noch gjin Frysk ekwivalint hawwe, wat fan gefolgen hat dat de
Nederlanske of de Ingelske wurden brûkt wurde. Troch de ûnderstelde Iytse funksjonele
wearde fan it Frysk foar dizze sektor, wurdt dy taal yn de sektor technyk wat minder brûkt
as yn oare sektoaren sa as tsjinstferliening & sûnenssoarch en lanbou & natuerlike
omjouwing.

Yn de agraryske sektor, benammen by de AOe-fêstiging Ljouwert, spilet de Fryske taal
wol in wichtige rol yn it ûnderwiislearproses. Yn de lokaasje Ljouwert wurdt it Frysk as
ynstruksjetaal brûkt; boppedat is ek skriftlik materiaal yn it Frysk beskikber. By de oare
lokaasjes is de posysje fan it Frysk wat minder prominint.
By de sektoaren ekonomy en tsjinstferliening is yn bepaalde öfdielingen in positive hal
ding oangeande de Fryske taal. By öfdielings as fersoarging, ferpleging, ferkeap ensfh. is
de mûnlinge behearsking fan it Frysk in wêzentlik part fan it berop, teminsten as de mins
ken letter har berop yn Fryslan utoefenje wolle. Yn it studzjeûnderdiel 'kommunikaasje' of
'klantfreonlik wurkjen' fan dy opliedings wurdt omtinken jûn oan dit ûnderwerp. Dat be
tsjut net dat de MBO-ynstituten seis kursussen Frysk oanbiede. It is de ferantwurdlikheid
fan de kursist om (by de AFUK) sa'n kursus te folgjen. De behearsking fan de Fryske taal
is dêrby fan belang foar in optimale utoefening fan it berop.

6.1.3 Ynstitutsbelied oangeande de Fryske taal

Oant no ta wurdt op gjin inkeld MBO-ynstitut yn Fryslän in eksplisyt taalbelied fierd. De
ynstituten hantearje by de ynrjochting fan har ûnderwiis in tal utgongspunten. Foar it
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gehiel fan dizze utgongspunten wurdt yn 'e ûnderwiiskunde de term skoalkonsept brûkt.
Dit skoalkonsept is net altyd eksplisyt formulearre. It skoalkonsept slacht faak op 'e doel
stellings fan it ûnderwiis yn it ynstitut, in fizy op effisjint beropsûnderwiis, in fizy op de ûnt
wikkeling ta folwoeksenens ensfh. Guon aspekten fan dat skoalkonsept kinne te meitsjen
hawwe mei de Fryske taal en kultuer. Ut de fraachpetearen kamen yn dat ferbän dizze
twa tema's nei foaren:

1) Foar hoefier wurdt omtinken jûn oan de posysje fan it ynstitUt yn de kontekst fan de
twatalige provinsje Fryslän?
De sintrale direksje fan it Friesland College is dwaande mei it opstellen fan in
beliedsutspraak oangeande de Fryske taal.
By it AOC, benammen by de lokaasje Ljouwert, wurdt der ymplisyt fan utgien dat yn
it ynstitUt Frysk de dominante taal is. Dêr kin by it beneamen fan nije leararen ek rek
kening mei hälden wurde. Yn de oare ynstituten spilet dy kwestje folie minder.

2) Hoe wurdt yn it ramt fan de maatskiplike en kulturele kwalifikaasjes nei it Frysk sjoen?
Yn de MBO-ynstituten wurde learlingen oplaat foar in berop. Dêrby wurdt besocht it
ûnderwiisoanbod sa goed mooglik oan te passen oan de winsken fan it regionale be
driuwslibben. Om dêr adekwaat op ynspylje te kinnen, sil ûndersyk yn it fjild dien
wurde moatte, sa't de ROC's seis ek oanjouwe. As it bedriuwslibben yn Fryslän oan
jout, dat it foar in tal beroppen funksjoneel is dat (jonge) wurknimmers de Fryske taal
mûnJing behearskje, dan sille de MBO-ynsteJlings dêr serieus op yngean. Sa soene
learlingen yn de sûnenssoarch en de gesinsfersoarging, as se it Frysk ûnfoldwaande
behearskje, oamet wurde kinne in kursus Frysk te folgjen. De MBO-ynsteJlings moat
te neigean wat it ferlet fan it regionale bedriuwslibben oangeande de Fryske taal krekt
is. It is dêrom dat de MBO-ynstellings ferlet hawwe fan in ynventarisearjend ûndersyk
nei de funksje fan de Fryske taal yn de ferskillende bedriuwssektoaren yn Fryslän. Dat
ûndersyk moat in dudlik antwurd jaan op de fraach, oft wurknimmers yn de ferskillen
de bedriuwssektoaren priis stelle op mûnlinge behearsking fan it Frysk.
It is de fraach oft de MBO-ynstellings seis sokke kursussen Frysk oanbiede moatte.
By it AOC, benammen yn de lokaasje Ljouwert, wurdt in posityf antwurd jûn op dy
fraach mei't se dêr de Fryske taal as ynstruksjetaal brûke.

6.1.4 De hälding fan bestjoeren, älden, Jearlingen, dosinten en direksjes

De bestjoeren hawwe op dit mêd net folie ynfloed: de sintrale direksjes it foech om de
saken oangeande de Fryske taal seis of te hanneljen. De älden foarmje yn it MBO ek in
groep aktoaren dy't op dit mêd net folie fan har hearre Iitte. Foar learlingen is de Fryske
taal net in ûnderwerp fan hege prioriteit. Hja kinne har der net mei profilearje, Iykas mei
klean, muzyk, sport ensfh. It is foar in part fan de jongerein wol wichtich dat hja Frysk
prate kinne, mar oer it generaal binne jonge minsken mear oriïntearre op it Nederlänsk
en it Ingelsk. De direksjes fan de MBO-ynstituten fiere oer it algemien in ynformeel belied.
Dêrby wurdt it brûken fan de Fryske taal alhiel net ofremme.
Dosinten en direksjeleden ferskille nochal yn hälding foar it Frysk oer. In Iyts part fan de
dosinten en direksjeleden tynt dat foar in goede opfieding ûnderwiis yn de Fryske taal net
nedich is. Der is in grutte groep Frysktaligen dy't it tige spitich fynt dat de Fryske taal hiel
tyd mear terrein ferliest. In part dêrfan tinkt dat soks net mear te kearen is, in oar part wol
stribje nei in ferbettering fan de posysje fan de Fryske taal.
De negative beoardieling oangeande it behearskjen fan de Fryske taal wurdt net stipe
troch it resinte ûndersyk fan de Fryske Akademy, Taal yn Fryslan op 'e nij besjoen. Ut dat
ûndersyk docht bliken dat sprake is fan in stabiIe taalsituaasje.
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6.2 De doelen

Der is mei de respondinten praat oer in tal relevante doelen foar de Fryske taal:
• de behearsking fan it Frysk;
• de yntegraasje mei it ûnderwiis yn de Nederlanske taal;
• Frysk as ynstruksjetaal;

Frysk en it selsfertrouwen fan Frysktalige learlingen;
de profesjonalisearring fan learaars.

6.2.1 De taak fan it MBO oangeande de Fryske taal

It ûnderwiis is gjin pedagogysk eHan, mar stiet yn in direkte relaasje mei de omjouwing.
Yn de missy fan it beropsûnderwiis en de folwoeksene-edukaasje komt dy relaasje ek
eksplisyt nei foaren. It giet dan om de kwestje fan de arbeidsmerk en it ferlet fan de yndi
viduele dielnimmers.
Foar it primêr en fuortset ûnderwiis yn Fryslan is de Fryske taal in relevant aspekt fan de
omjouwing. Yn dizze sektoaren fan it ûnderwiis wurdt dus omtinken jûn oan de Fryske
taal.
Yn it ramt fan in longitudinale learstofplenning is it belangryk dat it MBO oanslut op it
ûnderwiisoanbod fan it fuortset ûnderwiis. It omtinken foar de Fryske taal moat wol passe
binnen de doelen (kwalifikaasjes) dy't it beropsûnderwiis hat yn it ramt fan de WEB. Der
binne beropskwalifikaasjes, maatskiplike en kulturele kwalifikaasjes en trochstreamkwa
Iifikaasjes.
Der is al earder oanjûn dat, êfhinklik fan it beropsprofyl fan de learling, in goede mûnlin
ge behearsking fan de Fryske taal belangryk wêze kin. Binnen de maatskiplike en kultu
rele kwalifikaasjes bestean mooglikheden omtinken te jaan oan de Fryske taal en kul
tuer as wichtige fariabelen fan de omjouwing fan it ûnderwiisynstitUt.
It ûnderwiis moat by dy aktiviteiten wol de konkurrinsje oangean mei oare media, sa as
radio, televyzje, popmuzyk en de sport. Dat betsjut dat it ûnderwiis de jongerein oan
sprekke moat mei nijsgjirrige ûnderwerpen. Der binne foar dy doelen ek oare kanalen:

Fryske stripferhalen;
Frysktalige muzyk (popmuzyk en house);

• Frysk yn de sport;
• de Fryske taal op Ynternet en yn kompjûterprogramma's.

6.2.2 Konkrete doelen

Yn de diskusje mei de respondinten binne fjouwer doelen neamd.
De earste doelstelling slacht op in positive attitudefoarming. Dat häldt yn dat learlingen
iepen stean foar it brûken fan de taal fan de oar. Op grûn fan dizze attitude soene mins
ken, as hja by it utoefenjen fan har berop konfrontearre wurde mei in taal of dialekt, it fan
selssprekkend fine moatte om in oanfoljende kursus te folgjen mei it doel dy taal (dat dia
lekt) te learen. Dizze doelstelling is ûnder te bringen by de beropsrjochte kwalifikaasjes.

De twadde doelstelling giet in stap fierder. Yn it kurrikulum soe der romte wêze moatte
foar ien of mear modules Frysk yn 'e kommunikaasje mei klanten en kollega's op de
wurkflier. It earder neamde ûndersyk kin utslutsel jaan yn hokker sektoaren sokke modu
les sinfol binne. De romte foar de modules kin per beropsprofyl fariearje.

De tredde doelstelling slacht op it Frysk as ynstruksjetaal. Wy prate dan oer in twatalich
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underwiisynstitut. Yn dizze doelstelling binne it behearskingsnivo en de profesjonalisear
ring fan de leararen wichtige aspekten. Ek hjir sil de status fan de doelstelling afhinklik
wêze fan it beropsprofyl dêr't de kursist foar oplaat wurdt. De WEB biedt in mooglikheid
om afspraken op dit mêd troch it foechhawwend gesach fêstlizze te Iitten yn in gedrachs
koade.

De fjirde doelstelling hat te krijen mei it sichtber meitsjen fan de Fryske taal en kultuer yn
it kulturele belied fan de skoalle. As gefolch fan dat belied soe men al gau merke moatte
dat it hjir om in twatalige skoalle giet. Wy kinne tinke oan it meidieJingeboerd, namme
buorden, affysjes ensfh.

Der wurdt by it AOC yn grutte Iinen fan dizze doelstelling ut wurke. It stribjen dêr is in
goede behearsking fan de Fryske taal op it mêd fan it ferstean, lêzen en praten. It Frysk
wurdt as ynstruksjetaal brûkt. Yn de fêstigings yn Snits en Ljouwert wurdt ekstra soarch
bestege oan learlingen dy't wat muoite hawwe mei it folgjen fan it ûnderwiis yn it Frysk.

6.3 De wize wêrop de doelen berikt wurde kinne

6.3.1 Bydrage fan de learaars

Lykas by eltse feroaring yn it ûnderwiis binne it de leararen dêr't alles om draait. De
learaar is de krusiale faktor yn it ûnderwiislearproses, dêr't de bettere posysje fan de
Fryske taal yn realisearre wurde moat. Yn de bepalingen fan de WEB betsjut dit dat de
leararen dudlik de yndruk hawwe moatte dat it bedriuwsJibben freget om mear omtinken
foar de Fryske taal op de wurkflier. Boppedat moatte de learaars oanjaan kinne dat der
by in substansjeel part fan de kursisten ferlet is oan eksplisyt omtinken foar it Frysk.
It kin wêze dat dosinten oant no ta net optimaal yn 'e gelegenheid west hawwe har op dit
ferlet te konsintrearjen. Under begelieding fan de direksjes soene dosinten har wat mear
ferdjipje kinne yn de fraach nei spesjaal omtinken foar de Fryske taal.
Earst as it ferlet dudlik wurden is, sille de learaars belangstelling hawwe foar fierdere pro
fesjonalisearring op it mêd fan de Fryske taal. Der moat yn 'e sfear fan fasiliteiten
fansels wol wat foaroer stean.

6.3.2 Bydrage fan de ynstellings

It giet yn dizze paragraaf net allinne om de MBO-ynstituten, de ynstellings dy't de inisje
Ie learare-oplieding fersoargje, binne ek fan belang.
De MBO-ynstellings sille de romte yn de WEB optimaal brûke kinne foar de Fryske taal
en kultuer. As de fraach fan de yndividuele kursisten en dy fan it bedriuwslibben dêr oan
lieding ta jouwe, is der romte yn de berops- en de maatskiplike & kulturele kwalifikaasjes.
Dat sil gjin ienfäldige saak wêze, want de ynstituten binne yn it ramt fan de ROC-foarming
dwaande mei in tal fundamintele ûnderwiiskundige feroarings. Dy feroarings krije by de
ynstituten nei alle gedachten in hegere prioriteit as de ferbettering fan de posysje fan it
Frysk. Dochs moat der romte fûn wurde om it Frysk ta ien fan de spearpunten fan it
ynstitUtsbelied te meitsjen, wat it folgjende ynhälde kin:

De ûntwikkeling en ynfiering fan in tal modules Fryske taal en Fryske kultuer & skied
nis.
De utwurking fan de hegere status fan it Frysk yn allerhande skoalse eleminten, sa as
de skoallekrante, de meidielings, de brûkte talen by de gearkomsten. Dy eleminten
jouwe de skoalle in Fryske utstrieling.
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De inisjele opliedings soene noch mear omtinken jaan moatte oan kennis, feardichheden
en attitudes oangeande de Fryske taal en kultuer. De oansteande leararen moatte de
nedige kennis opdwaan fan de Fryske skiednis. Dêrmei kinne hja in bydrage leverje oan
it foarmjen fan in Fryske identiteit, dylt no noch faak ûntbrekt, omdat de jongerein amper
wat wit fan de Fryske skiednis.

6.3.3 Bydrage fan de oerheden

Foar it MBO moatte in tal modules Frysk ûntwikkele wurde. Wy tinke oan twa modules op
it mêd fan lêzen, praten en skriuwen fan it Frysk en in tredde module soe gean moatte
oer de Fryske kultuer en twataligens. De modules kinne in plak krije yn it profylspesifike
part fan it ûnderwiisoanbod.
By it ûntwikkeljen fan de modules moat rekken hälden wurde mei de folgjende aspekten:
• it soarte oplieding;

it tempo yn de oplieding;
• de duer fan de oplieding.
Yn Ie modules moat in differinsjaasje nei ynhäld en nivo oanbrocht wurde.
MBO-ynstituten binne ree bepaalde feroarings troch te fieren, as dêr troch it bedriuwslib
ben en de yndividuele kursisten om frege wurdt en as dêr ekstra fasiliteiten
foaroer steane. Foar de ymplemintaasje fan de modules en de finansiering fan neiskoal
Iing moatte it ryk en de provinsje ekstra middels beskikber stelle.
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7 FRYSK YN DE F
EDUKAASJE

LW EKSENE-

7.1 De wetlike regelingen

Mei de komst fan de 'Wet Educatie en Beroepsonderwijs' (WEB) is de term 'folwoekse
ne-edukaasje' ferfongen troch it wurd 'edukaasje'. Yn kêst 1.2.1 fan de WEB wurdt 'edu
kaasje' sa omskreaun:
Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het
maa.tschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht,
vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden
en ervaringen alsmede bij maatschappelijke behoeften. Waar mogelijk sluit de educatie
aan op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs. Educatie omvat niet activiteiten op
het gebied van hoger onderwijs.
De WEB is bedoeld om mear gearhing te bringen yn alle foarmen fan ûnderwiis yn de
sektor beropsûnderwiis en folwoeksene-edukaasje. Dêrmei kin maatwurk levere wurde.

Yn de sektor edukaasje binne fjouwer kategoryen:
1. it fuortset algemien folwoeksene-ûnderwiis (FAFU);
2. opliedings rjochte op in breed maatskiplik funksjonea~en;

3. Nederlänsk as twaddde taal (NT2);
4. algemien oriïntearjende opliedings;

(ferlykber mei de basisedukaasje).

Yn dit haadstik kriget benammen de basisedukaasje omtinken. Der is gebrûk makke fan
de studzje fan Noordermeer en Renkema (1995), Meartaligens yn de basisedukaasje yn
Fryslan.

7.1.1 Basisedukaasje

Yn de 'Rijksregeling' fan 1986 is it doel fan de basisedukaasje oanjûn. De regeling
ûnderskiedt de folgjende aspekten:

1. Taalfeardigens (yn it Nederlänsk, yn it Frysk foar ynwenners fan Fryslän, yn it Ingelsk
as oriïntaasje op it Ingelsk, en as alfabetisearring yn de eigen taal foar oarstaligen,
foarsafier't dat lêste nedich is foar it learen fan it Nederlänsk).

2. Rekkenfeardigens.
3. Sosjale feardigens.

De regeling jout ek oan wat de posysje fan it Frysk yn de basisedukaasje is. It Frysk kin
njonken it Nederlänsk jûn wurde. (De ûndersteande omskriuwing oangeande it plak fan it
Frysk yn de basisedukaasje docht jin tinken oan de bepaling yn de wet fan 1937 foar it
Frysk yn de eardere legere skoalle!)

Fries kan naast het Nederlands worden gegeven voor de betreffende doelgroep. Men
tekent (. ..) niet in op een cursus Friese taal, maar op het onderdeel taalvaardigheid, dat
deel uitmaakt van een samenhangend aanbod basiseducatie. Losse cursussen Fries zijn
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derhalve niet toegestaan. Een volwassene in Friesland zal zelf dienen te beoordelen of
hij/zij taalvaardigheid invult met Fries en/of Nederlands (Rijksregeling 1986: 39).

7.1.2 Foarmingswurk

Foar it foarmingswurk binne gjin wetlike regelingen formulearre oangeande it Frysk.

7.1.3 Beropsoplieding, VAVO en it heger ûnderwiis foar folwoeksenen

De regelingen en mooglikheden oangeande it Frysk yn de reguliere foarmen fan dizze
ûnderwiissoarten jiJde ek foar de kursisten yn de folwoeksene-edukaasje. (lt Frysk is as
eksamenfak mooglik yn it VAVO (MAVO, HAVO en VWO.) Oer it generaal moat men kon
kludearje dat de posysje fan it Frysk de swakke kant it neist is. Yn in hiel soad gefallen is,
ek hjir, it hälden en dragen fan de yndividuele learkrêft beskiedend. Allinnich de PABO's
en it Sosjaal Heger Underwiis hawwe it belied foar it Frysk formulearre.

Om't der op dit pas allinnich ynformaasje oer de basisedukaasje foar hannen is, sil allin
nich dy foarm yn dit rapport neier omskreaun wurde.

7.2 It plak fan it Frysk yn Ie basisedukaasje

Ein 1995 wiene der 36 lesplakken foar de basisedukaasje yn Fryslän, dy't ûnder de twa
regionale opliedingssintra foelen: it 'Friesland College' en de 'Onderwijsgroep De
Wouden'.
Yn it ferline is besocht it Frysk yn de basisedukaasje in beskaat plak te jaan. It lêste
besykjen dêrta wie yn 1991, doelt op de konferinsje fan it projekt 'Frysk yn 'e folwoekse
ne-edukaasje' de metoade Wurden, woorden, wurden presintearre waard. Yn dy metoade
mei Nederlänsktalige teksten wie in beskieden plak foar it Frysk opnommen.

Om't de realisearring fan it Frysk ek yn de basisedukaasje (fierhinne) beskaat wurdt troch
de dosinten, is it fan belang wat te sizzen oer har memmetaal en de behearsking fan it
Frysk.
Ut it ûndersyk fan Noordermeer en Renkema docht bliken dat 41 % fan de dosinten yn de
basisedukaasje it Frysk as memmetaal hat.ln part dêrfan (11%) brûkt dy taallykwols net
mear as thustaal.

De by it ûndersyk behelle dosinten kinne hast allegearre Frysk ferstean (98%). De per
sintaazjes oangeande it praten, lêzen en skriuwen fan it Frysk binne respektivelik: 78, 85
en 34. Men mei konkludearje dat - op it skriuwen nei - de measte dosinten it Frysk fol
dwaande yn 'e macht hawwe om dy taal (alteast mûnling) ek yn de lessituaasje te brû
ken. Is der ek oerienstimming tusken de beskreaune behearsking fan it Frysk en de prak
tyk yn de ûnderwiislearsituaasje?

7.2.1 It Frysk yn de basisedukaasje foar autochtoanen

Fan de 82 ûnderfrege lesjouwers binne 54 behelle by de lessen oan allochtoane kursis
ten. Kenne hja de taalsituaasje fan de kursisten en hälde hja dêr ek rekken mei?
Yn it ûndersyk waard oan de dosinten frege om de thustaal fan de kursisten te rûzen. De
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antwurden meitsje dûdlik dat de dosinten ûnderstelle dat mear as de helte fan de kursis
ten it Frysk as memmetaal of as thustaal hat. Guon jouwe oan dat hja it wichtich fine dat
hja bekend binne mei de taaleftergrûn fan de kursisten. It brûken enlof tastean fan de taal
fan de kursist soe neffens guon antwurden de drompel ferleegje.
Ut oare tabellen docht bliken dat it Frysk earder yn it ynformele sirkwy (bygelyks yn it
skoft) as yn de mear formele lessituaasje brûkt wurdt. As de dosinten it Frysk by de les
sen brûke, bart dat eins tusken de bedriuwen troch, bygelyks troch ferlikings fan it Frysk
en it Ingelsk, it wizen op frisismen en it neamen fan guon aspekten fan de Fryske
kultuer.

De measte dosinten witte fan it bestean fan de metoade Wurden, woorden, wurden, mar
by de grutte mannichte komt dy leargong net systematysk oan 'e oarder.

7.2.2 It Frysk yn de basisedukaasje foar allochtoanen

De antwurden fan de dosinten fan allochtoane kursisten kin men ferdiele yn twa skiften.
De iene groep seit dat it Nederlànsk foar dy groep al slim genöch is en dat
omtinken foar it Frysk ta in noch gruttere betizing liede soe. De oare groep stelt dat de
allochtoanen yn Fryslàn te krijen hawwe mei in twatalige situaasje en wize har op it be
stean dêrfan. Guon dosinten jouwe omtinken oan beskate Fryske wurden en utdrukkings
dy't fan belang wêze kinne foar it deistich funksjonearjen fan de allochtoane ynwenners
fan Fryslàn.
Wa't it hear oersjocht, moat konkludea~e dat de posysje fan it Frysk yn de basisedu
kaasje gjin besjen lije kin en dat ek hjir de yndividuele dosint beskiedend is foar de romte
dy't it Frysk kriget.

7.3 Takomstich belied

De ûndersikers formulearje in tal oanbefellings foar de dosinten yn de basisedukaasje,
foar de ynstellings dy't basisedukaasje fersoargje en foar de provinsjale oerheid.

De dosinten yn de basisedukaasje soene neigean moatte hoe gaadlik it foar Frysktalige
studinten is om yn de ûnderwiislearprosessen it Frysk te brûken. De ûndersikers jouwe
oan dat de twatalichheid yn it ûnderwiis foar Frysktalige en allochtoane kursisten ekspli
syt oan de oarder komme moat. Boppedat soene de dosinten yn de ûnderwiislearproses
sen op kreative wize gebrûk meitsje moatte fan de taal en kultuer fan de allochtoane kur
sisten.

De ynstellings foar basisedukaasje wurdt oamet in taalbelied te ûntwikkeljen. Yn dat
belied moat omtinken jûn wurde oan de folgjende ûnderwerpen:
• de behearsking fan de Fryske taal troch de dosinten;
• in dûdlik stànpunt fan de ynstelling oangeande meartaligens yn de ûnderwiislear

prosessen;
it opnimmen fan it tema 'twataligens yn Fryslàn' yn it kurrikulum fan it ynstitût;
de didaktyk fan de twataligens/meartaligens; dêrby kin op kreative wize gebrûk makke
wurde fan de ynterkulturele ferskillen tusken de kursisten.

De provinsjale oerheid moat de ûntwikkeling fan it boppeneamde taalbelied stimulearje
en stypje.
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7.4 Stappeplan

Yn de twadde paragraaf is in grut tal oanbefellings dien. Wa't de realiteit ken, sil ta de
konkluzje komme dat it net mooglik is om fan de flier op 'e souder te stappen. Wy jouwe
hjir in tal suggestjes foar in stappeplan. De folchoarder dêrby is fan hiel konkreet formu
learre stappen nei fierderöf lizzende doelen.

7.4.1 Taalkaart

By it ynskriuwen fan in kursist wurde nêst de algemiene gegevens ek de bysûnderheden
oer de memmetaal opnommen. (Dat kin nei analogy fan in al besteande taalkaart fan it
GCO-Fryslan).
Gegevens oer de memmetaal fan de kursisten liede ta ynsjoch yn har begjinsituaasje en
binne fan belang foar de te stellen doelen.

7.4.2 Taalwinsken

By it ynskriuwen komt net allinnich de taalkaart op it aljemint. De kursisten krije ek de
fraach oft hja belangstelling hawwe foar it Frysk. As hja dy fraach posityf beantwurdzje,
folgje neiere fragen om it ferlet te operasjonalisearjen. Der wurdt bygelyks frege oft de
kursisten it Frysk mûnling of skriftlik oan 'e oarder hawwe wolle of oft hja de foarkar jouwe
oan beskate aspekten fan de eigen (regionale) kultuer en hoe't hja it Frysk as part fan de
startkwalifikaasje yn it lespakket hawwe wolle.
De ynventarisaasje fan de taalwinsken fan de kursisten is, nêst de taalkaart, fan belang
foar de te formulearjen doelen.

7.4.3 Eigenheid

Wa't Fryslan en it Frysk behannelje wol yn in kursus basisedukaasje, moat ynformaasje
ta syn/har foldwaan hawwe. Benammen yn it begjin moatte de kulturele aspekten ommers
te krijen hawwe mei it eigen gea en de eigen gemeente: wat op Ie Lemmer spile(t), hoecht
tenearsten foar in kursist yn Bûtenpost noch net relevant te wêzen.
Om't it materiaal en de boamen foar geakunde en regionale skiednis eins allinnich by in
Iytse ploech saakkundigen bekend binne, sil it needsaaklik wêze en meitsje learpakket
ten dy't op in beskaat gebiet (plak) rjochte binne.

7.4.4 Kontekst

Wa't mei ûnderwiis dwaande is, moat rekken halde mei de ûnderwiiskundige kontekst,
bygelyks de learling, de learkrêft, de sosjale omstannichheden ensfh. Dat algemiene
ûnderwiiskundige aksioma jildt ek foar de basisedukaasje. Algemiene aspekten - wins
ken, mooglikheden, rjochtlinen - hawwe allinnich kans fan slagjen as dy oerset wurde yn
de konkrete situaasje fan it hjir en it no.
De realisearring fan de grutte rige fan oanbefellings slagget allinnich, as de ynstituten en
dosinten help krije by de tapassing yn har eigen kontekst.
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7.4.5 Eksperimint

As oan de boppesteande betingsten foldien is, binne der mooglikheden om nei ferrin fan
tiid mei in eksperimint nei te gean hoe't it Frysk yn de basisedukaasje syn gerak kriget.
In evaluaasje-ûndersyk sil de effekten mjitte kinne.
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8 HEGER BEROPS UNDERWIIS EN
UNIVERSITER UNDERWIIS

8.1 De posysje fan it Frysk

As wy it ha oer it plak fan it Frysk yn it 'heger ûnderwiis', dan giet it om
(a) heger beropsûnderwiis (Kristlike Hegeskoalle Noard Nederlan (CHN), de Noardlike

Hegeskoalle Ljouwert (NHL), it Van Hall Instituut en de 'Pedagogisch Technische
Hogeschool Nederland' (PTHN)),

(b) it universitêr ûnderwiis en ûndersyk (oan de universiteiten yn Grins, Amsterdam en
Leien) en

(c it para-universitêr ûndersyk (Fryske Akademy).
It plak fan it Frysk yn it HBU en de universiteiten is yn algemiene sin regele yn de Wet op
it Heger en Wittenskiplik Underwiis (WHW). De algemiene regeljouwing wurdt neier spe
sifisearre per oplieding. Dêrom is der in grut ferskaat oangeande de posysje fan it Frysk
yn it heger ûnderwiis. Guon opliedingen dogge frijwat oan it Frysk, oare in bytsje, en de
measte opliedingen amper wat of neal. Yn it heger ûnderwiis is it plak fan it Frysk fan aids
it grutst by de learare-oplieding basisûnderwiis. It fait op, dat foar de opliedings ta learaar
basisûnderwiis op guon punten ferskillen tusken de NHL en de CHN besteane.

8.2 It ynstitutsbelied

8.2.1 De hegeskoallen

De hegeskoallen hawwe in posityf belied foar it Frysk oer formulearre. Dat hat fan gefol
gen han dat yn de lêste jierren in stikmennich aktiviteiten ûndernommen binne dy't it
Frysk fuortsterkje, Iykas it oprjochtsjen fan de Halbertsma-Akademy, it hanthavenjen fan
de dieltiidoplieding foar it twaddegraads en it earstegraadsfoech yn it fuortset ûnderwiis
en it opstellen fan in taalgedrachs-koade (utwurking fan kêst 7.2 WHW).

Halbertsma-Akademy
Yn 1993 is der in gearwurkingsferban op it punt fan it Frysk ta stan kommen tusken de
CHN en de NHL: de J.H. Halbertsma-Akademy. It doel fan de Halbertsma-Akademy is it
fuortsterkjen fan de opliedings Frysk oan de hegeskoallen yn Fryslan en it fersoargjen fan
modules oer it Fryslan en Frysk foar alle oare stUdzjerjochtings; studinten kinne dy modu
les kieze as frije studzjepunten. Yn de oplieding fan studinten talen (Nederlansk, Dutsk,
Fransk, Ingelsk en Spaansk) wurdt omtinken jûn oan it Frysk as taal yn Europa. De
Halbertsma-Akademy fersoarget ek de neiskoalling Frysk en twataligens. De Halbertsma
Akademy rjochtet him ynearsten op it struktureel ferankerjen fan Frysk yn de learare
opliedings foar it basisûnderwiis en it fuortset ûnderwiis. Fierders wurde projekten op it
mêd fan it tapaste ûndersyk opset en wurdt meiwurke oan Fryske aspekten as ûnderdiel
fan de ynternasjonalisearring.
De kolleezjes en tentamens fan de earste- en twaddegraads opliedingen Frysk binne alle
gearre yn it Frysk.

PABO's fan NHL en CHN
Frysk wurdt binnen de oplieding basisûnderwiis (PABO) oan beide hegeskoallen as fak
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jûn. PABO-studinten by de NHL binne ferplichte om de earste twa jier Frysk te folgjen. Yn
utsûnderlike gefallen kin in studint dêrfan frijstelling krije. Der moat dan in alternatyf pro
gramma folge wurde. Dat bart bygelyks as de studinten bûten Fryslän staazje rinne. Nei
it twadde jier is it Frysk fakultatyf en wurdt der wurke oan it beheljen fan it foech Frysk foar
it basisûnderwiis. De fiertaal by de oare fakken op de PABU is Nederlänsk.
Yn de oplieding foar learaar basisûnderwiis by de CHN krije alle studinten de gelegen
heid om it foech Frysk te heljen. It Frysk is formeel gjin ferplichte fak, mar sa'n 95% fan
de studinten makket gebrûk fan it oanbod en hellet it foech. Frysk komt oan de oarder by
de oare ûnderdielen fan it kurrikulum, benammen by de tarieding op de staazjes en yn de
differinsjaasje en spesjalisaasjefaze yn it tredde en it fjirde lea~ier.

Op de CHN-Iokaasje yn Grins (PABO Nijenborg) is it mooglik it foech Frysk te heljen.
Foar beide PABO's jildt dat it Frysk wol in grutte rol spilet yn it mûnlinge ferkear, sawol for
meel as ynformeel.
De beide PABO's sitte elk yn in ynternasjonaal netwurk fan learare-opliedingen yn min
derheidstaalgebieten yn de Europeeske mienskip.
Yn it neiskoallingspakket fan de NHL-PABU wurde ek ferskate kursussen Frysk oanbean,
û.o. foar it foech Frysk. De belangstelling dêrfoar is de lêste jierren meastal te Iyts om in
kursus trochgean te litten. De NHL-PABO is de öfrûne jierren wol ynhierd troch de ear
dere 'Stichting Kindercentra Friesland (SKF)' foar it fersoargjen fan kursussen taal of par
ten dêrfan.

Learaarsoplieding fuortset ûnderwiis
Frysk is ien fan de karfakken fan de post-doktorale learaarsoplieding oan de
Rijksuniversiteit Groningen. Studinten dy't dy ienjierrige oplieding dien meitsje, helje in
earstegraads foech foar Frysk.
Dan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) is in twaddegraads- en earste
graadsoplieding foar Frysk ferbûn, allinnich yn dieltiid. In propedeuse Frysk is wol defi
nieard en yn termen fan studzjelêst beskreaun, mar wurdt yn de praktyk net realisearre.
Kursisten begjinne oan de haadfaze fan de studzje Frysk oer it generaal nei it heljen fan
de Afûk-akte. Guon studinten fan ien fan de opliedings ta learaar talen helje in dûbeld
foech troch twa stUdzjes tagelyk of efterinoar te dwaan. It tal studinten is Iykwols mini
maal. It CvB fan de NHL hat dan ek besletten de oplieding Frysk formeel wol te hantha
venjen, mar der net aktyf foar te wervjen.
Yn de skoaljierren 1995-1997 hawwe 10 learaars dy't al wurksum binne yn it fuortset
ûnderwiis, mei ekstra studzjefasiliteiten fan de ryksoerheid studearre foar har twadde
graads foech Frysk. Dat betsjutte net allinnich in goede ympuls foar de oanbelangjende
skoallen, mar ek foar de oplieding seis.

Nij belied oangeande de learaarsoplieding Frysk oan de NHL moat rjochte wêze op it
aktyf befoarderjen fan it beheljen fan in dûbeld foech. Foar foltiidstudinten kin dat oantrek
lik wêze troch in spesjalisaasje 'Twataligens/Frysk' by de oare talen mooglik te meitsjen,
dy't tariedend en frijstellend is foar de eigentlike studzje Frysk. In Iyksoartige mooglikheid
soe skepen wurde kinne troch de spesjalisaasje 'Twataligens/Frysk' yn de oplieding ta it
foech Frysk oan de PABO's yn dy rjochting ut te wurkjen. Dêrneist kinne yn it kontrakt
ûnderwiis mooglikheden skepen wurde foar spesjale kursussen bygelyks as tarieding op
de ynfiering fan de twadde faze fan it fuortset ûnderwiis mei de ûnderskate learwegen,
profilen en nije eksamenprogramma's. It ûntwikkeljen fan dy stUdzjetrajekten heart ta it
foech fan de NHL seis, mar it leit yn de reden nije mooglikheden yn it ferbän fan de
Noordelijke Educatieve Samenwerking (NES) foarm te jaan. De Halbertsma-Akademy hat
yn dat ûntwikkelingsproses in inisjearende en koördinearkende rol.

In negatyf ränebetingst foar de neamde plannen is de bekostigingssystematyk, dy't net
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geunstich ûtwurket foar it steapeljen fan foegen. Foar it hanthavenjen fan de learaarsop
lieding Frysk oan de NHL bliuwt dêrom dan ek in strukturele finansjele minimumfoarsjen
ning needsaaklik. Yn de Bestjoersofspraak (1993) is fêstlein, dat de ryksbydrage foar it
heger ûnderwiis yn Fryslän ek foar de learaarsoplieding fan it fuortset ûnderwiis ornear
re is. Fan 1997 of is dy ryksbydrage opnommen yn de doelutkearing oan de provinsje
Fryslän.

Oare sektoaren
By de sektor HBO-V (ferpleechkunde) fan de NHL wurdt in fakultative kursus 'Frysk yn 'e
sûnenssoarch' oanbean. By guon kolleezjes yn de studzjerjochting 'Gedrach en
Maatskippij' is omtinken foar de spesifike meartalige situaasje yn Fryslän. De senioare
akademy foar 50+ers fan de sektor 'Gedrach en Maatskippij' fersoarget kursussen oer
tema's ut de Fryske skiednis (û.o. taalskiednis). Dêrby wurdt Frysk ek asfiertaal brûkt,
teminsten as de kursisten dêr gjin beswier tsjin ha. By de oare studzjerjochtingen is gjin
omtinken foar it Frysk. Heechut wurdt it Frysk brûkt as omgongstaal tusken Frysktalige
dosinten en studinten.
By de sektor 'Mens en Maatschappij' fan de CHN hat it Frysk formeel gjin plak. Wol is der
by ferskate studzjerjochtings omtinken foar it Frysk en foar twataligens as de situaasje dêr
oanlieding ta jout. Fryske ûnderwerpen wurde gauris bestudearre.

Van Hall Instituut
By it Van Hall Instituut is op dit stuit inkeld op hegeskoalle-nivo wat regele foar it Frysk:
de gedrachskoade oer taalgebrûk as oanfolling op de WHW. It Frysk mei bygelyks brûkt
wurde foar it skriuwen fan in skripsje. De ymplemintaasje fan ien en oar sil fierder stal krije
yn oparbeidzjen mei de Halbertsma-Akademy.
Op 'e beide lokaasjes van Van Hall (Grins en Ljouwert) wurdt by de koJleezjes gjin Frysk
as fiertaal brûkt.
Oer it algemien is it sa dat bepaalde studzjerjochtings, benammen yn de agraryske sek
tor, harren studinten foar in grut part ut 'e provinsje helje. By dy studzjerjochtings is de
ynformele gebrûkstaal faak it Frysk.

8.2.2 Universitêr ûnderwiis

Oars as de doelstelling fan it ynstänhälden fan in akademyske oplieding spilet it Frysk op
it nivo fan de universiteiten as gehiel gjin rol. Yn de winning fan nije studinten wurde de
opliedingen Frysk eksplisyt meinommen. It tal haadfakstudinten is Iyts, mar it tal byfak
kers is behoarlik. Wichtich foar eltse universitêre oplieding is it tal dissertaasjes en it tal
promovendy. Wat dat oangiet binne yn de ofrûne jierren ferskeidene dissertaasjes ferdi
gene en is der in fiks tal dissertaasjes yn tarieding. Foar alle trije plakken dêr't it Frysk op
universitêr nivo jûn wurdt, jildt dat guon kolleezjes yn it Nederlänsk binne en oaren yn it
Frysk.

Ryksuniversiteit fan Grins
Sûnt 1941 is der in gewoane learstoel foar Frysk. De formaajse fan de oplieding Frysk is
5 fte, dêr binne twa assistinten-yn-oplieding (AIO) by ynbegrepen. Tentamens en wurk
stikken binne, ofhinklik fan it studzje-ûnderdiel, yn it Nederlänsk of it Frysk.
Spesjalisaasjemooglikheden lizze op it mêd fan de letterkunde, teoretyske taalkunde,
sosjolinguistyk en taalskiednis. Dêr is ek de post-doktorale earstegraads learare-oplie
ding. De ferskate ûndersyksaktiviteiten sille ynsjoch jaan kinne foar it ûnderwiis op
ûnderskate nivo's, benammen oer de histoaryske eftergrûn, moderne literatuer, feroarin
gen yn it taalsysteem en de noarm fan it Frysk.
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Universiteit fan Amsterdam
Sûnt 1934 is der in bysûndere learstoel Frysk foar byfakûndelWiis. Yn 1994 is dy yn gear
wurking mei de Fryske Akademy omsetten yn in folsleine (haadfak) oplieding Frysk. Soks
past binnen de universitêre doelstelling fan in brede letterefakulteit mei navenant in soad
'Iytse letteren'. Tintamens en wurkstikken binne, êfhinklik fan it studzje-ûnderdiel, yn it
Frysk of it Nederlänsk. Spearpunten fan de oplieding binne sosjolinguistyk en histoarys
ke letterkunde. It letterkundich ûndersyk sil materiaal en ynsjoch opsmite kinne foar it ûnt
wikkeljen fan learmateriaal foar ûnderskate ûndelWiisnivo's. Benammen de utkomsten fan
it sosjolingwistyske ûndersyk kin streekrjocht relevant wêze foar de foarmjouwing fan
meartalich ûndelWiis yn Fryslän.

Ryksuniversiteit fan Leien
Sûnt 1951 is der in bysûndere learstoel Frysk, dy't him beheint ta byfakûndelWiis. De for
maasje is op dit stuit 0,1 fte. De fakken Frysk omfiemje taalfeardigens, letterkunde en äld
Frysk.

Oare universiteiten
Dan de Vrije Universiteit hat fan 1949 oan't 1992 in gewoane learstoel Frysk ferbûn west.
De learopdracht Aldfrysk is no noch ferbûn mei dy foar Dutske taalkunde. Op oare uni
versiteiten yn Nederlän sil grif ynsidinteel by letterestudzjes ek wol(ris) omtinken jûn
wurde oan it Frysk, mar dat is net struktureel. Sa hat de Letterefakulteit fan de Katolike
Universiteit fan Nijmegen begjin 1996 yn de frije romte in kolleezjerige oer 'De talen van
Nederland' organisearre, dêr't it Frysk apart omtinken yn krige.

Bûtenlänske universiteiten
Op in reedlik oantal bûtenlänske universiteiten wurdt omtinken jûn oan it Frysk, meast yn
it ramt fan in oplieding Nederlänsk of Germaanske talen. It is bekend dat oan de univer
siteiten fan Kiel, Londen, Kiev, Oslo, Tokio, Sint Petersburch, Wenen, Zürich, Olomouc
(Tsjechië) omtinken foar it Frysk bestiet. De universiteit fan Olomouc organisearret yn
1997 foar it earst in kursus Frysk fan fjirtjin dagen foar studinten Nederlänsk ut Midden
Europa.

8.2.3 Fryske Akademy

Kearntaak fan de Fryske Akademy is it beoefenjen fan wittenskip dy't mei Fryslän, it
Fryske folk en syn kultuer te krijen hal. Foar it ûndelWiisfjild op alle nivo's binne de stud
zjes dy't de FA fan it Frysk makket, fan grut belang. Hiel praktysk binne bygelyks de hän
wurdboeken, mar ek de resultaten fan oar taalkundich, histoarysk en letterkundich ûnder
syk binne wichtich foar it ûndelWiis, ûnder oare foar it gearstallen fan learmateriaal. In
belangryk ûndersyksfjild fan de Fryske Akademy is de taalsosjology. It sintrale tema dêr
fan foarmet de studzje fan 'twataligens en minderheidstalen'. Yn de karut fan projekten
rjochtet de FA him op de posysje fan it Frysk yn Fryslän oer it generaal en op twataligens
by bern en yn it ûndelWiis yn it bysûnder. Foar it ferrjochtsjen fan takomstich ûndersyk hat
de Fryske Akademy de langste tradysje.
Njonken it Frysk jout de Fryske Akademy ek in soad omtinken oan oare Europeeske min
derheidstalen; hja hat in wichtige rol as sintrum yn Europa (Mercator-Education).
De ûnderskate ynternasjonale ûndersyksprojekten oer it ûndelWiis by oare minderheids
talen smite ek utkomsten op dy't relevant binne foar it Frysk yn it ûndelWiis yn Fryslän.
Yn it karbrief fan de Fryske Akademy (1938) stiet dat de fiertaal fan de Fryske Akademy
it Frysk is, mei talitting fan oare talen. Yn har utjeften brûkt de Akademy primêr de Fryske
taal; mei it each op it aard fan in publikaasje of op fersyk fan de auteur kin it bestjoer it
brûken fan in oare taal tastean.
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Yn de praktyk komt it derop del, dat sawat in tredde part fan de publikaasjes Frysktalich
is, in tredde part Nederlänsktalich en in tredde part ferskynt yn in bûtenlänske taal, meast
it Ingelsk. Fan de meiwurkers wurdt ferwachte dat hja de talen dêr't se yn publisearje, op
in foldwaande nivo yn 'e macht ha.
De skriftlike ynterne kommunikaasje op de Akademy fynt yn it Frysk plak, en ek de ynter
ne mûnlinge kommunikaasje is hast folslein Frysk. Wat dat lêste oanbelanget, leare
Nederlänsktalige kollega's dy't nij binne, faak yn koarte tiid Frysk oan. Meiwurkers fan de
Fryske Akademy jouwe ek gauris lêzingen yn de provinsje; de fiertaal dêrby is it Frysk.

8.3 Nij belied

De Halbertsma-Akademy hat in stypjende funksje foar it Frysk op beide hegeskoallen. Ek
kin de Halbertsma-Akademy it Frysk by ferskate studzjerjochtingen propagearje. De oan
frege HBO-oplieding 'Frysk yn kultuer, bestjoer en media' is op lanlik nivo öfwiisd.

Foar alle trije hegeskoallen (CHN, NHL en Van Hall Instituut) jildt:
1. De gedrachskoade oer taalgebrûk dy't koartby opsteld is, moat noch fierder ymple

mintearre wurde.
2. It rjocht op it brûken fan it Frysk yn ûnderwiis en eksamens moat net alIinne fêstlein

wurde, mar ek aktyf stimulearre wurde.
Studinten hawwe it rjocht eksamens en tintamens yn it Frysk 6f te lizzen. Dat rjocht kin
allinne beheind wurde as:

it in oplieding yn in oare taal oanbelanget;
.. de eksaminator of direkte fakkollega foar it oanbelangjende eksamenûnderdiel it

Frysk net foldwaande passyf behearsket.
Dosinten hawwe, as de taalachtergrûn fan studinten dat mooglik makket, it rjocht har
ûnderwiis yn it Frysk oan te bieden.
De kolleezjes fan bestjoer kinne de posysje fan it Frysk oan de trije hegeskoallen en
dêrbûten ek aktiver fuortsterkje:
.. troch bygelyks yn it ramt fan Studium Generale ek Fryske tema's en tema's yn it Frysk

oan te bieden;
.. by winning fan studinten, PR en personielsbelied;
.. op wurkplakken oanjaan (litte) dat Frysk praten wolkom is;

derioar soargje dat yn guon opliedingen, benammen dy't op in pedagogysk, sosjaal,
agogysk mêd lizze, it Frysk en de betsjutting dêrfan foar twataligens yn it kurrikulum
opnommen wurdt, yn alle gefallen as karmooglikheid. Foar de hegeskoallen soe foar
alle earstejiers in karmodule fan ien studzjepunt (40 oeren) 'Ynlieding Fryske taal en
kultuer' in goede oriïntaasje op de twataligens fan Fryslän betsjutte kinne.

Oangeande it Frysk yn de learare-opliedingen basisûnderwiis binne der trije winsken. It
proses om fan it Frysk in mear yntegraal part fan de oplieding te meitsje, fertsjinnet fier
dere stipe; der moatte strukturele mooglikheden komme om it Frysk as fiertaal te brûken
by kolleezjes, tintamens en wurkstikkenlskripsjes en de belangstelling foar de neiskoal
lingskursussen Frysk moat grutter wurde.

In algemiene winsk fan alle opliedingen dy't yn it heger en wittenskiplik ûnderwiis mei
Frysk te krijen ha, is in grutter tal studinten en op syn minst it behäld fan de besteande
formaasje. Wat de Universiteit fan Amsterdam oanbelanget, is de oplieding noch yn de
opbou-faze. In gruttere bekendheid en gearwurking mei oare opliedingen binne dêrom
wichtige saken.
It soe fierders grif de muoite wurdich wêze om it Frysk oan de universiteiten yn Nederlän
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fuort te sterkjen. Dat kin bygelyks troch in oanbod fan gastkolleezjes fanut Fryslän (Fryske
Akademy en Halbertsma-Akademy) en ut 'e Frisistyk wei te ûntwikkeljen. As lêste soe der
in folslein en aktueeloersjoch komme moatte fan it oanbod Frysk oan de bûtenlänske uni
versiteiten.
Wêr mooglik en winsklik kin de frisistyk ynskeakele wurde foar it utfieren fan (kontrakt-)
ûndersyk oangeande it Frysk yn it ûnderwiis op alle nivo's. Dêrby kin tocht wurde oan
ynformaasjeferskaffing, mar ek oan ûndersyk nei it taalsysteem of nei it funksjonearjen
fan it Frysk yn syn sosjaal-kulturele kontekst. Spesifike saakkundigens dy't beskikber is
by de Nederlänske hegeskoallen en universiteiten moat, as it sa utkomt, gebrûk fan
makke wurde.
Lykas oanjûn hat de Fryske Akademy as kearntaak it utfieren fan ûndersyksprojekten op
it mêd fan it Frysk yn it ûnderwiis.
It leit yn 'e reden, dat oer de utfiering fan dat ûndersyk oerlis fierd wurdt mei de
hegeskoallen en de universiteiten, dêr't soks gaadlik taliket.
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9 DE PR FAN IT FRYSK

Yn dit haadstik wurdt besocht de haadlinen fan in PA-kampanje foar it Frysk te sketsen.
Dêrby wurdt utgien fan in algemien stappeplan foar de PA. Yn petearen mei saakkundi
gen ut us provinsje die bliken dat sa'n stappeplan in gaadlik ynstrumint is. De doelstel
lings, sa't dy yn de haadstikken 2 oant en mei 8 besprutsen binne, foarmje it utgongspunt.
Der wurdt neigien hoe't dy doelen berikt wurde kinne. Yn dit ramt is it fan belang stil te
stean by krêften dy't dit proses stypje, c.q. tsjinwurkje kinne.
aan de ein fan dit haadstik wurdt koart yngien op in mooglik aksjeplan foar de PA fan it
Frysk.

9.1 Doelstellings yn PR...perspektyf

Yn de haadstikken 2 oant en mei 8 is foar elke ûnderwiissektor in tal doelstellings oan
geande de Fryske taal oan 'e oarder steld. Wy sille dy doelen hjir net op 'e nij formulear
je, mar yn it ramt fan in PA-kampanje yn fjouwer kategoryen gearfetsje en op PA-kon
sekwinsjes besjen.

1. Foarljochting
It giet hjir om foarljochting foar it grutte publyk, älden fan learlingen en studinten yn it be
ropsûnderwiis en yn it heger ûnderwiis. Ut dizze opsomming kin men öfliede dat it hjir om
twa doelgroepen giet: de klanten fan it ûnderwiis (Iearlingen, studinten en älden) en de
groep dy't in algemien maatskiplik belang hat by ûnderwiis (it grutte publyk). By de doel
groepen kin men wol deselde tema's oan 'e oarder stelle. Mei't de belangen tusken beide
groepen ferskille, kin praat wurde oer in 'twaspoarebelied'.

Fan grut belang is in goede foarljochting oan älden en fersoargers fan pjutten en learlin
gen yn it basisûnderwiis, it spesjaal ûnderwiis en (wat minder) it fuortset (spesjaal)
ûnderwiis. Alden moatte dudlik ynformearre wurde oer de algemiene skaaimerken fan
taalûntwikkeling by bern. Misfettings oangeande twataligens moatte fuortnommen wurde,
sadat de älden it twatalich ûnderwiis fan har bern mear stypje sille.
Yn it ferlingde fan dy doelgroep kin men, oer frijwol deselde tema's, ek in PA-kampanje
begjinne foar de hiele befolking fan Fryslän. Yn dit ramt kin praat wurde oer in 'twaspoa
rebelied'.

2. Belied fan de ûnderwiisynstellings
Foar hast alle sektoaren fan it Fryske ûnderwiis binne doelstellings formulearre oangean
de it plak fan de Fryske taal en kultuer yn de skoalle. Der is Iykwols wol fariaasje yn de
doelen, fan folslein twatalich ûnderwiis yn de foarskoalske perioade en it basisûnderwiis
oant in bettere posysje fan de Fryske taal yn it va, it MBO en it heger ûnderwiis.
Fan alle sektoaren ut wurdt der op oanstien dat de ûnderwiisynstituten earst neigean
moatte wat de wetlike mooglikheden binne om de doelstellings yn it ûnderwiis oan de oar
der komme te Iitten. Yn it MBO binne der mooglikheden yn it ramt fan maatwurk, it oan
sluten by de winsken fan it bedriuwslibben en de yndividuele kursisten. aan de ein fan dy
diskusje komme dan de formulearring en de ymplemintaasje fan in taalbelied. By de ym
plemintaasje fan it taalbelied spylje (nije) materialen en de learaars in wichtige rol. Dêrmei
komme de minsken dy't it berop utoefenje, yn byld. De provinsjale oerheid kin foar de
Fryske taal en kultuer de nedige stipe jaan, ek finansjele stipe.
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3. It fierder utbouwen fan ekspertise op it mêd fan twatalich ûnderwiis
Yn de foarskoalske sektor en it basisûnderwiis binne doelstellings formulearre op it mêd
fan de ûntwikkeling fan in didaktyk oangeande twatalich ûnderwiis (Frysk-Nederlänsk). Dy
didaktyk moat foar de praktyk neier utwurke wurde troch it ûntwerpen fan materialen en
metoades. Doelstellings op it mêd fan de oplieding en neiskoalling fan leararen binne in
logysk gefolch fan de foarige doelen.
Wy pleitsje foar it opsetten fan in gearwurkingsferbän yn Fryslän besteande ut de Fryske
Akademy, de Halbertsma-Akademy, de AFUK, it GCO-Fryslän, it Berie foar it Frysk en de
universitêre opliedings Frysk. It gearwurkingsferbän moat him ûnder oare dwaande hälde
mei teoryfoarming, de ûntwikkeling fan didaktyk, materiaalûntwikkeling, oplieding, bege
lieding, neiskoalling en ûndersyk op it mêd fan twataligens. Der moat in goede gearwur
king ûntstean mei ynstituten Iykas it CPS, de SLO, it CITO en it ekspertisesintrum
'Nederlandse Taal' oan de Katolike Universiteit fan Nijmegen. Sa kin berikt wurde dat de
twataligens Frysk-Nederlänsk struktureel yn de ûntwikkeling en de utwurking fan it nas
jonale ûnderwiisbelied opnommen wurdt. De provinsje kin by it ta stän kommen fan dat
gearwurkingsferbän in wichtige koördinearjende funksje hawwe.

4. Aktiviteiten fan de oerheden
Ryk, provinsje en gemeenten spylje op it mêd fan regeljouwing yn en fasilitearring fan it
ûnderwiis in wichtige rol.
Yn it foarste plak moat de provinsje yn oerlis mei it ryk stribje nei in oanpassing fan de
bestjoersöfspraak Fryske taal en kultuer. Der kin noch it nedige dien wurde oan de regel
jouwing yn dy bestjoersofspraak. Sa soene de regels foar it Frysk yn 'e basisfoarming fer
bettere wurde moatte.
De gemeenten hawwe har eigen ferantwurdlikheid foar bepaalde sektoaren fan it ûnder
wiis. By dy ferantwurdlikheden giet it ek om de posysje fan de Fryske taal en kultuer. It
soe in goede saak wêze as de provinsje it inisjatyf naam om mei de gemeenten te kom
men ta in konvenant oer de Fryske taal en kultuer. Dêryn moat de nedige romte foar dif
ferinsjaasje wêze, om't der no ienkear ferskillen binne tusken gemeenten as it giet om de
posysje fan de Fryske taal.

Foar de PR betsjut soks dat in groep saakkundigen op it mêd fan ûnderwiis en PR de
nedige aksje ûndernimme moat om it belied fan ryk, provinsje en gemeenten op ien line
te krijen; dat is op dit stuit noch net it getal.

9.2 Nei in yntegrale PR faar it Frysk

It opsetten fan in PR-kampanje foar it Frysk freget in systematyske oanpak. Yn oerlis mei
in tal PR-saakkundigen ut us provinsje is dat tige dudlik wurden; mei it utstjoeren fan
reklameboadskippen kin it net ta.
In stappeplan biedt in goede paadwizer foar it formulearjen en utfieren fan in PR-kam
panje. In wiidweidich stappeplan bestiet al gau ut sa'n tsien stappen. Wy sille yn dit haad
stik utgean fan fjouwer. Yn it algemien kin men dy stappen sa formulearje:

1. Hoe is de hjoeddeistige situaasje oangeande de Fryske taal en kultuer?
2. Wat wolle wy mei dy Fryske taal en kultuer berikke (de doelstelling)?
3. Hoe kin dy doelstelling berikt wurde; wat binne dêrby de beheinende en de stimule

arjende faktoaren?
4. Stel in konkreet aksjeplan op om de doelstelling te berikken.

Wy rjochtsje us mei dit stappeplan op twa doelgroepen. Yn it foarste plak op de provin-
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sjale oerheid as de ynstànsje dy't har ynset foar de posysje fan de Fryske taal en kultuer
yn it algemien. Yn it twadde plak rjochtsje wy us op de ûnderwiisynstellings, dy't seis in
aktyf belied oangeande de Fryske taal en kultuer fiere moatte.
Wy kinne de stappen foar dy doelgroepen utsplitse. Yn de folgjende paragrafen sille de
stappen foar beide doelgroepen safolle mooglik yntegrearre oan 'e oarder komme.

Foar de provinsje kinne de stappen sa ynfold wurde:
1. Hoe is de hjoeddeistige situaasje oangeande de Fryske taal en kultuer?

Yn dizze stap wurdt ynventarisearre hoe't de ynwenners fan Fryslàn yn it algemien
tsjin it Frysk oansjogge.

2. De provinsjale oerheid giet nei hoe't de oanbefellings ut dit rapport konkretisearre
wurde kinne (sjoch haadstik 12).

3. Wat binne de positive en negative krêften dy't by dy konkretisearring in rol spylje? By
it neistribjen fan de doelstellings kin men fan bepaalde groepen, ynstänsjes, organi
saasjes ensfh. rekkenje op stipe; oare groepearrings en ynstànsjes sille de doeIstel
lings net stypje of seis bestride.

4. Der komt in konkreet aksjeplan foar de PR fan it Frysk, dat rjochte is op de befolking
fan de provinsje Fryslàn.

Foar it ûnderwiis kinne de stappen sa ynfold wurde:
1. Hoe is de hjoeddeistige situaasje oangeande de Fryske taal en kultuer?

Yn dizze stap wurdt ynventarisearre hoe't de posysje fan de Fryske taal en kultuer yn
de ferskate sektoaren fan it ûnderwiis yn Fryslàn is.

2. Hoe kin der yn it Fryske ûnderwiisfjild wurke wurde oan de konkretisearring fan de
oanbefel/ings ut dit rapport? (sjoch haadstik 11)

3. Wat binne de positive en negative krêften dy't by it konkretisearjen fan de oanbefel
Iings in rol spylje? By it neistribjen fan de doelstellings kin men fan bepaalde groepen,
ynstànsjes, organisaasjes ensfh. rekkenje op stipe; oare groepearrings en ynstànsjes
sille de doelstellings net stypje of seis bestride. Yn it ûnderwiis giet it benammen om
de groepearrings fan learaars, direksjes, àlden en learlingen, mar de oerheden meie
ek net fergetten wurde. Mei dit oersjoch kin men de PR-kampanje in effektive foarm
jaan.

4. Der komt in konkreet aksjeplan foar de PR fan it Frysk, dat rjochte is op it ûnderwiis
yn Fryslàn.

Yn de haadstikken 2 oant en mei 8 hat stap 1 ut it boppeneamde stappeplan al oan 'e
oarder west. De doelstellings (stap 2) binne yn paragraaf 9.2 gearfette. De stappen 3 en
4 komme respektivelik yn de paragrafen 9.2.1 en 9.2.2 oan de oarder.

9.2.1 Doelstellings en relevante aktoaren

Foar it berikken fan de earder formulearre doelstellings is de meiwurking fan ferskillende
groepearrings (aktoaren) needsaaklik. Wy ûnderskiede yn dit ferbàn àlden, learlin
gen/studinten, direksjes fan ûnderwiisynstituten, learaars en oerheden.
Yn dizze paragraaf besteegje wy omtinken oan de needsaaklike stipe foar dy groepen.

Binnen de groep àlden is net eltsenien in fûleindich foarstanner fan twatalich ûnderwiis
(Frysk-Nederlànsk). Dat hat ûnder oare te krijen mei de taaleftergrûn fan dy groepearring.
Sa is 70% fan de Frysktaligen gjin tsjinstanner fan in twatalige skoalle; fan de
Nederlànsktaligen is hast de helte fan de minsken tsjin sa'n skoalle (Gorter en Jonkman,
1995). Der moat dus nei de àlden ta it ien en oar ûndernommen wurde om de stipe foar
twatalich ûnderwiis te fergrutsjen.
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Learlingen en studinten binne yn allerhande ûnderwerpen ynteressearre, mar yn it skala
fan nijsgjirrige ûnderwerpen nimt it Frysk gjin prominint plak yn. De doelgroep is mear
oriïntearre op it Nederlänsk en it Ingelsk.
Der moat dus ekstra omtinken jûn wurde oan it fuortsterkjen fan in positive hälding oan
geande it Frysk.

It management fan ûnderwiisynstellings soe him mear konsintrearje moatte op it formu
learjen en ymplemintearjen fan in taalbelied. Wy moatte Iykwols net ferjitte dat dizze groep
ek optimaalomtinken jaan moat oan in grut tal wichtige tema's sa as:
• foldwaande ynstream fan learlingen;
• de fraach nei kwalifikaasjes fan de maatskippij;

bestjoerlike en ynstitûsjonele skaalfergrutting;
• de kwaliteit fan it ûnderwiis;

it finansjeel management;
• ynhäldlike fernijings;
• rjochtsposysjonele saken.

It is net in fanselssprekkende saak dat de Fryske taal en kultuer heech op dizze list
pleatst wurde. It management moat dêrta stimulearre wurde. Miskien is it beleanjen fan
ynstituten yn dit ramt in brûkber ynstrumint.

De leararen hälde har ek dwaande mei in grut tal ûnderwerpen dy't foar har wichtich
binne. Ofhinklik fan de eigen taaleftergrûn is der in grut ferskil yn belangstelling foar it
Frysk. Yn de hälding fan leararen foar it Frysk oer spilet ek de omfang fan it ûnderwiis
oanbod in rol. Omtinken foar it Frysk mei net ta skea wêze fan oare wichtige ûnderdie
len ût it kurrikulum.

It sil in soad tiid en enerzjy freegje om twatalich ûnderwiis in goede posysje te jaan yn de
skoallen. De fizy en it belied fan it management spylje dêrby in wichtige rol. It Frysk is dan
wol offisjeel de twadde rykstaal, dochs kriget dy taal yn it ûnderwiisbelied mar in bytsje
omtinken. Der is noch gjin sprake fan Iykberjochtiging.
De provinsje hat in dûdlik ûtsprutsen belied foar de Fryske taal en kultuer oer, by de
gemeenten kin men oangeande dit ûnderwerp de nedige ferskillen konstatearje. De pro
vinsje moat nei it ryk, de gemeenten en de skoalbestjoeren ta in stimulearjende en koör
dinearjende funksje hawwe.

9.2.2 In aksjeplan foar de PR fan it Frysk

Ut it foargeande is dûdlik wurden dat de posysje fan de Fryske taal en kultuer in flinke
ympuls brûke kin. Wy tinke oan in brede en yntinsive PR-kampanje foar it Frysk.

De provinsjale oerheid wol har ynsette foar in ferbettering fan de posysje fan de Fryske
taal en kultuer. It liket ûs dêrom fanselssprekkend ta, dat de provinsje de PR-kampanje
koördinearret en (mei) finansearret. Foar de ûtfiering kin de provinsje in berop dwaan op
it Stipepunt Frysk.

De PR-kampanje moat rjochte wêze op twa doelgroepen: de ynwenners fan de provinsje
Fryslän en it Fryske ûnderwiis. Dy doelgroepen oerlaapje elkoar, mar dat is gjin probleem.
By it Fryske ûnderwiis tinke wy fansels net allinne oan learaars en learlingen, mar ek oan
älden en direksjes.
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De algemiene PR-kampanje foar de ynwenners fan Fryslàn is rjochte op in positive atti
tude foar it Frysk en in bettere behearsking fan de Fryske taal. Dêrby tinke wy benammen
oan de ynwenners mei in Nederlànsktalige eftergrûn. By de algemiene PR-kampanje
spylje de media (radio, televyzje en krante) fansels in wichtige rol. Wy tinke oan ynforma
tive programma's oer twataligens, mar dêrneist soe Frysktalich drama of in soap-searje
in positive ynfloed hawwe kinne. Yn de ynformative programma's oer twataligens moat
ûnderstreke wurde dat in goede feardigens yn de Fryske taal en in goede behearsking
fan it Nederlànsk Iykop gean kinne. Yn it drama of de soap-searje komme de minsken mei
in Nederlänsktalige eftergrûn yn in populêre kontekst en op in yntinsive wize yn 'e kunde
mei it Frysk.
De AFUK fersoarget ferskate kursussen op it mêd fan feardichheden yn 'e Fryske taal. De
belangstelling foar de kursussen is goed. Mooglik soe de AFUK mear romte krije moatte
om wat ekstra te dwaan foar Nederlànsktalige ynwenners fan Fryslàn. Wy tinke dêrby oan
in kursus Frysk op fideo. In oanset dêrta is jûn yn 'e foarm fan de fideokursus 'Nij yn
Fryslàn'. Yn de PR-kampanje moat dy kursus mei klam yn it omtinken fan de doelgroep
brocht wurde.

Tagelyk moat der in PR-kampanje foar it Frysk yn it ûnderwiis komme. Yn us provinsje is
foldwaande ekspertise op it mêd fan twataligens en PR oanwêzich. De skoalletelevyzje
hat in poerbêste funksje yn it ûnderwiis. Yn de PR-kampanje kin de skoalletelevyzje dan
ek in wichtige rol spylje. Sy soe har yn spesjale utstjoerings rjochtsje kinne op de àlden
fan de lear/ingen; benammen foar Nederlànsktalige à/den liket dit in adekwate foarm fan
begelieding.
Foar de koördinaasje fan de kampanje soe men ut it netwurk fan saakkundigen in stjoer
groep foarmje kinne.
De PR-kampanje moat benammen rjochte wêze op it Frysk yn de skoallekultuer.
In pear foarby/den:
• Frysk yn 'e skoallekrante;
• it sichtber meitsjen fan twataligens fan de skoalle troch opskriften en oanwizings yn

twa talen;
Frysktalich teater op skoalle;

• in projekt oer de skiednis fan Fryslàn ensfh.
Foar de neamde punten kin de skoalle seis konkrete öfspraken meitsje.

It is fan grut belang dat de kampanje foar it ûnderwiis tia de regionale en de lokale
televyzje, de dei- en streekblêden rjochte is op de àlden, sadat de doelgroep fan de àlden
folslein op 'e hichte is fan wat der yn de skoallen bart. Dêrneist wurde de àlden attint
makke op ferskillende mooglikheden om har eigen feardigens yn de Fryske taal te fer
grutsjen.
De PR-kampanje foar it ûnderwiis hat ek as doelgroep de direksjes en de learaars. Dêrby
kinne ûnderwerpen as de didaktyk fan twatalich ûnderwiis en allerhande al besteande
learmiddels (noch) ris yn it omtinken brocht wurde.
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10 DE FINANSJELE
KONSEKWINSJES

Yn de foargeande haadstikken is in grut tal oanbefellings formulearre, dy't stik foar stik
bedoeld binne foar it fierder ûntwikkeljen fan it twatalich ûnderwiis yn Fryslän en it fer
sterkjen fan de kwaliteit fan it ûnderwiis yn it Frysk. Foar it utfieren fan al dy oanbefeJlings
is in protte jild nedich. It giet dêrby foar in part om ekstra jild fan de ryksoerheid, de pro
vinsje en de gemeenten yn Fryslän. Yn it ramt fan it eigen taalbelied kinne de skoallen
binnen de grinzen fan it eigen buzjet ekstra jildlike middels ynsette.
Yn dit haadstik wurdt per ûnderwiissektor yn globale termen neigien hokker finansjele
ynvestearrings nedich wêze sille om de formulearre doelstellings realisearje te kinnen. It
giet om kosten foar ûnderwiis, begelieding, neiskoalling en materiaalûntwikkeling.
Alles meielkoar komt de berekkening ut op in heech bedrach dat needsaaklik achte wurdt
foar it ferbetterjen fan it twatalich ûnderwiis yn Fryslän. Dy bedraggen binne wol reali
stysk, alteast as it de ryksoerheid, de provinsjale oerheid en oare ynstänsjes dy't (mei)fer
antwurdlik binne foar it twatalich ûnderwiis, tinken is mei de takomst fan it ûnderwiis; de
learlingen yn twatalich Fryslän fertsjinje ommers in goede ynvestearring.

10.1 De foarskoalse perioade

Foar de foarskoalse perioade wurdt ûnderskied makke tusken it ûntwikkeljen fan taaIbe
lied en it fersoargjen fan strukturele begelieding op it mêd fan meartaligens.

Foar it ûntwikkeljen fan it taalbelied is in projekt nedich. Dêrby wurdt tocht oan in projekt
dat de liedsters fan alle ûngefear 300 pjutteboartersplakken yn Fryslän berikt. In projekt
fan fijf jier wurdt begrutte op f 60.000,- yn it jier. Foar in projekt fan fiif jier komt dat ut op
f 300.000,-.

As dat projekt Iiedt ta in strukturele begelieding fan de ynstellings yn de foarskoalse
perioade, dan is it ek nedich dat yn oerlis tusken de ferantwurdlike gemeenten en de pro
vinsje afspraken makke wurde oer de finansiering fan dy begelieding fan de pjutteboar
tersplakken.

10.2 ft basisûnderwiis

In wichtige doelstelling oangeande it Frysk yn it basisûnderwiis is it heljen fan de kearn
doelen. De kearndoelen Frysk binne gelyk oan dy foar it Nederlänsk. Om dit berikke te
kinnen sille ynstituten mei ekspertise op dit mêd modellen ûntwikkelje moatte foar it kon
kretisearjen fan meartalich ûnderwiis.

Dat kin yn de foarm fan it opsetten en utfieren fan in projekt foar it ûntwikkeljen fan model
len fan meartalich ûnderwiis. De kosten foar it ûntwikkeljen fan modellen fan meartalich
ûnderwiis, it (ekstra) begelieden fan basisskoallen en it ûntwikkeljen fan in didaktyk wurde
rûsd op sa'n f 250.000,- yn it jier. Foar in projekt fan trije jier komt dat ut op in bedrach
fan f 750.000,-.

Foar de strukturele begelieding en foar neiskoalling is struktureel jild nedich. Yn de
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Bestuursafspraak Friese taal en cultuur (1993) is dat jild struktureel fêststeld op
f 816.000,- foar begelieding en f 200.000,- foar de inisjele opliedings en de neiskoalling
fan it Frysk. Wol moat opmurken wurde, dat dat jild ek ynset wurdt foar de oplieding resp.
neiskoalling foar it spesjaal ûnderwiis en foar it fuortset ûnderwiis. Alles meielkoar binne
en bliuwe dy bedraggen needsaaklik as strukturele bydragen foar it ferbetterjen fan de
kwaliteit fan it ûnderwiis yn it Frysk.

It ûntwikkeljen fan toetsen oan de ein fan de basisskoalIe is in oanfoljende taak fan it
CITO, dêr't dan ek oanfoljende finansiering foar nedich is.

10.3 It spesjaal ûnderwiis

Foar it spesjaal ûnderwiis is neist ynsidintele projekten strukturele begelieding nedich
Iykas foar it gewoane basisûnderwiis. Yn it budzjet fan de nij te foarmjen expertisesintra
moat de ferantwurdlikheid foar Frysk dan ek dudlik sichtber wurde.
Foar ûntwikkelingsprojekten kin tocht wurde oan de didaktyske fernijing fan it ûnderwiis
en oan it te pas meitsjen fan de learplannen foar de ûnderskate doelgroepen yn it spe
sjaal ûnderwiis. It giet by datsoarte projekten dochs al gau om in bedrach fan f 50.000, 
yn it jier.

10.4 It fuortset ûnderwiis

De skoallen foar fuortset ûnderwiis bestuiverje de learaarslessen foar Frysk yn it earste
learjier ut de reguliere bekostiging, om't dy lesoere opnommen is yn it roaster fan de 32
gewoane lesoeren. Ut de tuskentiidske evaluaasje docht bliken, dat skoallen der net foar
kieze Frysk yn it twadde en it tredde learjier fan de basisfoarming te realisearjen binnen
de 32 reguliere lesoeren. De skoallen binne allinnich ree Frysk yn it twadde en it tredde
learjier te jaan yn de foarm fan in 33ste lesoere en as de oerheid dy learaarslessen ek
stra bekostiget.
Utgeande fan in kohort fan 8.000 learlingen per learjier en in gemiddelde groepsgrutte fan
32 learlingen betsjut dat op 250 klassen per learjier x f 3.000,- foar elke learaarsles op
jierbasis in ekstra ynvestearring fan f 750.000,-; foar in oere ekstra yn it twadde learjier
èn it tredde learjier is dat dus f 1.500.000,- yn it jier.

Op projektbasis is foar it ûntwikkeljen en utjaan fan materiaal foar de i-Iearlingen by de
metoade Flotwei Frysk in bedrach fan f 40.000,- needsaaklik.

Yn it ramt fan it befoarderjen fan it Frysk as ynstruksjetaal by de saakfakken is it need
saaklik in Frysktalige metoade te ûntwikkeljen. Foar de materiaal-ûntwikkeling en de ym
plemintaasje derfan is in bedrach fan f 100.000,- nedich.

10.5 It MBO

It is needsaaklik foar it MBO sekuer nei te gean wat de funksje fan twataligens yn it ta
komstige berop en maatskiplik funskjonearjen fan de learling wêze kin. It tapassen fan
Frysk yn de ûnderskate beroppen freget in taspitste en op it ferlet ûntwikkele rige modu
les. Foar it ûntwikkeljen fan dy modules en de ymplemintaasje dêrfan yn it kurrikulum giet
it al gau om in bedrach fan f 50.000,- yn it jier.
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10.6 De folwoeksene-edukaasje, yn it bysûnder de basis
edukaasje

Foar it ûntwikkeljen fan kursussen en en ûnderwiislearpakketten is al gau in bedrach fan
f 150.000,- yn it jier nedich.

10.7 It heger ûnderwiis en ûndersyk

Yn it haadstik oer it heger ûnderwiis wurdt foar de hegeskoallen it belang fan in taaIbe
lied mei klam ûnderstreke. In taalgedrachskoade en in reglemint foar it brûken fan de
Fryske taal by tentamens, eksamens en skripsjes soe dêrfan in ûnderdiel wêze moatte.
Boppedat sil der mear omtinken jûn wurde moatte oan de PR foar de neiskoallingskur
sussen Frysk. Dy aktiviteiten kinne finansearre wurde ut de reguliere middels fan de ynsti
tuten.

It heger ûnderwiis yn Fryslän is ferantwurdlik foar de inisjele learaarsoplieding en de nei
skoalling. Dêrfoar is struktureel ekstra jild nedich. Yn de Bestuursafspraak Friese Taal en
Cultuur (1993) is dêrfoar in struktureel bedrach opnommen fan f 200.000,-. Dat bedrach
bliuwt nedich foar it ferbetterjen fan de kwaliteit fan it Frysk yn it ûnderwiis.

Foar permanint ûndersyk fan it twatalich ûnderwiis liket it ferstannich in fêste post foar
ûndersyk te reservearjen. Sis foar in bedrach fan f 100.000,- yn it jier.
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11 NEl ESKÖ IN

As men de ûntwikkelings oangeande it plak fan it Frysk yn it ûnderwiis oer de lêste 50 jier
besjocht, moat men fêststelle dat, ek al giet it stadich, de posysje fan it Frysk der op foarut
giet. Dat wol net sizze dat de doelstellings fan Iykweardigens en Iykberjochtiging fan it
Nederlansk en it Frysk yn Fryslan berikt binne. Dat is perfoarst noch net it getal. It is wol
sa dat yn de rin fan dizze ieu in bettere basis lein is om op fierder te wurkjen. It goede
draachflak foar it Frysk wurdt ek befestige troch it ûndersyk Taal yn Fryslan op 'e nij be
sjoen fan Gorter en Jonkman (1995). Dêr docht ut bliken, dat fierwei de measte ynwen
ners fan Fryslän it ferplichte Frysk yn basis- en fuortset ûnderwiis akseptearje. De ûnder
sikers konstatearje dat foar it basisûnderwiis de mearderheid fan de ûnderfrege per
soanen foarstanner is fan ûnderwiis yn de fjouwer feardichheden ferstean, praten, lêzen
en skriuwen. Sy konstatearje ek, dat yn de opfetting fan de ûnderfrege persoanen it oan
learen fan feardichheden op skoalle fierder gean kin as wat no yn de besteande praktyk
dien wurdt.

Der bestiet in relatyf grut draachflak ûnder de ynwenners fan Fryslan foar it ûnderwiis yn
it Frysk. In reden temear om ris goed te sjen nei wat der op de ûnderskate skoalsoarten
noch mear en/of better dien wurde kin oan it Frysk.
It ferskil tusken wat op it heden oan it Frysk dien wurdt en wat der oan dien wurde moat
foar in goede ûntwikkeling en in garandearre fuortbestean, wie it ûnderwerp yn de foar
geande haadstikken.
Op grûn fan wat hjirboppe oanhelle is oer de positive halding fan de ynwenners fan
Fryslan, soe men ferwachtsje dat it Frysk in goed plak op 'e skoallen hat. It docht bliken
dat de praktyk dochs wat oars is. Dat hat soms te krijen mei finansjele aspekten, mar it
kinne ek sosjaal-psychologyske redenen wêze dy't op in skoalle in barriêre foarmje om it
Frysk in plak te jaan. De barriêre wurdt fansels noch grutter as finansjele en sosjaal-psy
chologyske redenen tagelyk in rol spylje.
It lanlik ûnderwiisbelied hat tsjintwurdich as utgongspunt dat de skoalle en de älden fan
de jongere learlingen - en as se aid genöch binne de learlingenJstudinten seis - in folie
gruttere ferantwurdlikens hawwe foar it skoallebelied. Soks häldt yn dat ek it belied foar it
Frysk mear troch de skoalle seis en de by de skoalle belutsenen stal jûn wurde moat. Dat
betsjut bygelyks dat alden ek wat it Frysk oanbelanget kwaliteit easkje kinne. Dat freget
wol in aktivere halding. It is net mear fanselssprekkend dat wat altyd sa wie, ek mar sa
bliuwe moat. As de älden dat winskje, kin perfoarst mear oan it Frysk dien wurde en bop
pedat kinne hja easken oan de kwaliteit stelle.
Dit rapport strielet idealisme ut. Om de sketste idealen yn de hurde werklikheid te berik
ken, is noch in lange wei te gean.

Soms binne der mear mooglikheden as wat yn de praktyk realisearre wurdt. Sa biedt de
Bestjoersöfspraak fan 1993 tusken ryk en provinsje oer de Fryske taal en kultuer yn de
konsiderans hiel wat kansen foar utwurking, dy't yn de paragraaf oer it Frysk yn it ûnder
wiis Iykwols mar foar in part utwurke binne. Dat is spitich. Op grûn fan dy konsideräns
kinne foar it ûnderwiis mear en bettere mooglikheden ut in nije Bestjoersöfspraak helle
wurde.
Dit rapport is û.o. bedoeld om foar de nije bestjoersöfspraak (1998), oan te jaan hokker
wizigings nedich binne om it Frysk yn it ûnderwiis it plak te jaan dat it takomt.
Wichtich foar it Frysk is ek de Europeeske regeljouwing. Foar it fêstlizzen fan goede
öfspraken yn de bestjoersoerienkomst kin dêr ek in berop op dien wurde.
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It rapport is ek bedoeld foar de skoallen. It wol skoallen bewust meitsje fan de mearwear
de fan twataligens. It maat dudlik wurde dat der neist it brede maatskiplike draachflak
(sjoch it ûndersyk fan Gorter en Jonkman) ek goede taaldidaktyske en learpsychologys
ke arguminten binne foar de yntegraasje fan it Frysk en it Nederlansk. Wat by it Frysk as
fak en fiertaal leard wurdt, bygelyks begripend lêzen en de regels fan de stavering, hat
grutte wearde foar it Nederlansk. Oarsom jildt dat ek. Der is in dudlike 'transfer' tusken de
beide talen (mooglik).

Yn dit rapport kamen oant no ta oan 'e oarder:
de regeljouwing yn it algemien en foar eltse skoalsoarte;
de noch te realisearjen doelstellings foar eltse skoalsoarte;
de PR foar eltse skoalsoarte.

It rapport slut öf mei sawol foar de polityk as foar de ûnderskate skoalsoarten oanbefel
lings en advizen foar ferbettering fan de posysje fan it Frysk.

Hoewol't de pjutteboartersplakken offisjeel net hearre ta it ûnderwiis, is der dochs in wurk
groep foar yn it libben roppen, dy't in haadstik mei advizen foar dit rapport skreaun hal.
De gearstallers fûnen dat de pjutteboartersplakken sa ticht tsjin it ûnderwiis oanlizze, dat
ek dêr omtinken oan jûn wurde moast.

Utgongspunt fan it rapport is de fisy dat twataligens in foardiel is. Twatalich ûnderwiis is
in goede saak foar de kognitive en emosjonele ûntwikkeling fan it bern.

No't it ûnderwiisbelied hieltyd mear rjochte wurdt op de kwaliteit, is it foar skoallen wich
tich om te profitearjen fan de twataligens. Dêr kin folie mear ut helle wurde as oant no ta
bart. Undersyk nei de sosjaal-psychologyske barriêres kin meihelpe om dy barriêres te
sljochtsjen.
Dat profitearjen kin allinne mar, as de skoalle in goed taalbelied opset. Dêr moat de sko
alle help by ha. De provinsje moat mei it ryk en de gemeenten goede foarsjennings biede
om dy help te ferwêzentlikjen.
Dêrby moat wol goed yn de gaten holden wurde dat it mei belied-op-papier allinnich net
klear is. Neist it ûntwikkeljen fan taalbelied moat ek de praktyske utfiering goed kontro
learre wurde.
It Provinsjaal Bestjoer hat oant no ta by it krewearjen foar in better plak foar it Frysk it
aksint lein op it beskikber stellen fan fasiliteiten en it fêstlizzen fan regeljouwing. Dy beide
binne uteraard nedich, mar de provinsje draacht ek ferantwurdlikens foar it garandearjen
fan de utfiering. Op dat gebiet binne noch gjin aktiviteiten ûntwikkele. Der kinne mei de
bestjoeren/skoallen öfspraken makke wurde oer taalbelied; datselde jildt foar de kontröle
fan de utfiering. In belangrike betingst by it meitsjen fan öfspraken is dudlikheid. Dêrom is
it de baas, dat der in pedagogysk-didaktysk utfieringsplan komt foar it Frysk yn it ûnder
wiis fan de pjutteboartersplakken oant en mei it heger ûnderwiis. Yn sa'n plan wurdt yn
stappen oanjûn yn hoefolIe tiid bepaalde doelstellings berikt wurde moatte en wa't dêr
foar ferantwurdlik is en de utfiering fersoarget.

Utsoarte moat gebrûk makke wurde fan de resultaten fan de ûndersiken fan De Jong en
Riemersma en fan Ytsma; utsoarte is neier ûndersyk needsaaklik. Soks bart net ut him
seis. Ek hjir jildt wer dat de provinsje mear wurk meitsje moat fan in aktyf utfierend belied,
Iykas yn oare regio's yn Europa mei in minderheidstaal dien wurdt. Dat moat en kin yn 'e
mande mei de skoallen (fan alle soarten) en de stipe-ynstellings. In ferplichte ûnderdiel
dêrby heart in goede PR te wêzen.
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De positive h~l.Iding fan in grutte mearderheid fan de ynwenners fan Fryslän oangeande
it Frysk op skoalle biedt in stevich draachflak om mei in goed opsette stipe en in op it
ûnderwiis rjochte PR it Frysk op de skoallen struktureel op te pakken.
Wy hoopje dat sawol de polityk ferantwurdliken as de ferantwurdliken yn de skoallen troch
dit rapport aktivearre wurde om it Frysk in plak te jaan dat nedich is foar it fuortbestean
en de ûntwikkeling fan de twadde rykstaal.
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12 AN EFELLINGS

Yn dit rapport is de posysje fan de Fryske taal yn sän sektoaren fan it ûnderwiis ynven
tarisearre. Yn de ferskillende haadstikken binne foar de sektoaren doelstellings formu
learre en is oanjûn hoe't dy doelstellings berikt wurde kinne.
Yn dit haadstik wurdt it rapport afsletten mei in tal oanbefellings, dy't rjochte binne oan de
ûnderwiisynstellings yn Fryslän en de oerheden (gemeenten, provinsje en ryk). De oan
befellings wurde per ûnderwiissektor formulearre; earst komme fjouwer algemiene oan
befellings oan 'e oarder.

12.1 Algemiene oanbefellings

Oan de skoallen yn Fryslän wurdt oanbefelle op de eigen skoallen te stribjen nei it mûn
ling en skriftlik aktyf brûken fan de Fryske taal en, foarsafier fan tapassing, de streekta
len fan Fryslän. Yn de kontakten nei bûten ta moatte de skoallen it Frysk en de streektaal
mear sichtber meitsje, bygelyks yn it berjocht oan de älden, yn de skoalkrante en op
älderjûnen.
Oan de skoallen wurdt oanbefelle it taalbelied fan de eigen skoalle fêst te lizzen yn in taal
gedrachskoade, Iykas dy al bestiet op de skoallen foar heger beropsûnderwiis. Dêrby giet
it om öfspraken oer de fiertaal yn de les, taalgebrûk bûten de lessen, de taalkar fan proef
wurken en eksamens, wurkstikken en skripsjes.

Oan de provinsje Fryslän wurdt oanbefelle in konvenant te sluten mei skoalbestjoeren: of
gemeenten as befoege gesach, of gemeentlike bestjoerskommisjes, of bestjoeren fan it
bysûnder ûnderwiis of bestjoeren fan oare edukative ynstellings oer de posysje fan de
Fryske taal en kultuer yn de ûnderskate sektoaren fan it ûnderwiis.
Oan dy bestjoeren c.q. it befoege gesach wurdt oanbefelle mei har ynstellings in taalbe·
liedsplan te ûntwikkeljen.

Oan de ynstellings dy't ferantwurdlikheid drage foar in dielaspekt fan it ûnderwiis yn it
Frysk, wurdt oanbefelle yntinsiver meiinoar gear te wurkjen. It giet dêrby om in gearwur
kingsferbän fan de Fryske Akademy, de Halbertsma-Akademy, de AFUK, it GCO-Fryslän
en it Serie foar it Frysk. It gearwurkingsferbän moat him dwaande hälde mei teoryfoar
ming, ûntwikkeling fan didaktyk, materiaa/ûntwikkeJing, oplieding en neiskoalling, bege
lieding en ûndersyk op it mêd fan twataligens.
Der moat in goede gearwurking ûntstean mei ynstituten Iykas de LPC, de SLO, it CITO
en it ekspertisesintrum 'Nederlandse Taal' fan de Katolike Universiteit fan Nijmegen
(KUN). Sa kin berikt wurde dat de twataligens Frysk-Nederlänsk struktureel yn de ûnt
wikkeling en de utwurking fan it nasjonale ûnderwiisbelied opnommen wurdt.

Oan de provinsje Fryslän wurdt oanbefelle om op koarte termyn de tried fan de PR-kam
panje foar it Frysk wer op te nimmen. Dy kampanje moat it ûnderwiis as wichtich ûnder
werp kieze en him rjochtsje op de befolking fan Fryslän en Nederlän.
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12.2 De pjutteboartersplakken

Oan de gemeenten yn Fryslän wurdt oanbefelle, dat yn gearwurking mei de Stifting
Pjutteboartersplak pjutteboartersplakken mei Frysk as fiertaal fêstige en subsidiearre
wurde.

• De ynstellings wurdt oanbefelle yn de diaJooch mei de älden/opfieders fraachstikken
fan twataligens en meartaligens (dus ynkJusyf de NT2-problematyk en de problema
tyk fan it Frysk as twadde taal) oan de oarder te stellen.

De ynstellings wurdt oanbefelle in pedagogysk belied te ûntwikkeljen, ynklusyf in taal
beJied foar de twatalige situaasje yn Fryslän. Dat belied kin ûntwikkele en fierder
utwurke wurde yn in projekt dêr't de teoryen oer taalûntwikkeling en de oansluting tus
ken de foarskoalske perioade en de basisskoalIe sintraai yn steane.
Fierders wurdt de ynstellings en it befoege gesach oanbefelle in beneamingsbelied te
ûntwikkeljen, ynklusyf profesjonalisearring op it mêd fan de taal: twataligens en mear
taligens (dêrby ynbegrepen de problematyk fan de bern mei in NT2-eftergrûn yn in
twatalige provinsje). Dat kin yn de foarm fan in hantlieding foar it beneamen fan nij
personiel (mei funksje-easken) en foar it bylearen foar al beneamd personiel.

• De opliedings wurdt oanbefelle modellen te ûntwikkeljen en op basis dêrfan de stu
dinten en kursisten fertroud te meitsjen mei it wurkjen oan twa en meartaligens en har
op 'e hichte bringe mei relevant taalmateriaal foar de leeftiidsgroep.

• De ûnderskate oerheden wurdt oanbefelle te soargjen foar in adekwate ynfrastruk
tuer op it nivo fan foarsjennings en op it nivo fan saakkundigens:

• Foar de gemeenten betsjut dat: saakkundigens op it mêd fan twataJigens en in kwali
fikaasje as 'behearsking fan it Frysk' troch de wurkers opnimme yn de beropskwaJifi
kaasje fan de wurkers; dy aspekten opnimme yn it oerlis oer de befoardering fan de
saakkundigens fan dy wurkers en yn neiskoallingsferlet. Foar de gemeenten mei in
lokale-taalbelied wurdt dêrby fanselssprekkend ek omtinken jûn oan de posysje fan dy
eigen taal.

• Foar de provinsje betsjut dat: yn it subsydzjebelied it omtinken foar twataligens opnim
me.

• Foar it ryk betsjut dat: yn de takomstige wetjouwing foar de foarskoalske perioade
omtinken jaan oan de strukturele twataligens fan de Fryske bern en dêrby middels
beskikber stelle foar twatalich foarljochtingsmateriaal en lear- en boartersmateriaal.

Foar de oerheden mei elkaar (ryk, provinsje, gemeenten) betsjut dat ek it opsetten fan
in sintrum mei saakkundigens foar de leeftiidsgroep; wichtige ûnderdielen fan sa'n sin
trum binne de neiskoalling en de begelieding, in dokumintaasjesintrum en in sintrum
foar it ûntwikkeljen fan lear- en boartersmateriaal.

12.3 It basisûnderwiis

Oan de skoallen wurdt oanbefelle yn har taalbelied fêst te Jizzen, hoe't ferantwurde twa
talich ûnderwiis op de eigen skoalle rjochte wurdt op it berikken fan de kearndoelen.
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De ynstellings mei ekspertise op it mêd fan twatalich ûnderwiis wurdt oanbefelle ûnder~

wiismodellen foar twatalich of meartalich ûnderwiis te ûntwikkeljen. Foar de learlingen fan
etnyske minderheden moat in projekt opsetten wurde om de learkrêften yn de klasse
praktysk te stypjen. Dêrby kin de besteande ekspertise op it mêd fan NT2~ûndelWiis

yntegrearre wurde mei de besteande ekspertise op it mêd fan it ûnderwiis yn it Frysk:
oplieding, neiskoalling, begelieding en it ûntwikkeljen fan learmateriaal.

De ynstellings mei ekspertise op it mêd fan twatalich ûnderwiis wurdt oanbefelle in didak~

tyk te ûntwikkeljen dy't oanslut by de modellen foar twatalich of meartalich ûnderwiis.

De ynstellings mei ekspertise op it mêd fan twatalich ûnderwiis wurdt oanbefelle, yn opar~

beidzjen mei it CITO, toetsen te ûntwikkeljen foar it fak Frysk. Dy toetsen moatte passe
yn de learstoflinen dy't de learlingen nei de kearndoelen Frysk bringe.

• Oan de ryksoerheid wurdt oanbefelle dat de ryksynspeksje geregeld tafersjoch häldt
op it stal jaan fan ferantwurde twatalich ûnderwiis en op de utfiering fan it twatalich
ûnderwiis yn de deistige praktyk.

Oan de ryksoerheid wurdt oanbefelle om yn it ûntwerp~utstel fan de Wet op het
Primair Onderwijs (WPO) de kêsten ut de Wet op het Basisonderwijs (WBO) dy't
betrekking hawwe op it Frysk, yntegraal oer te nimmen.

• Oan it provinsjaal bestjoer wl,Jrdt,Qanbefelle mei de ryksoerheid by de aktualisearring
fan de Bestjoersöfspraak yn1997 öfspraken fêst te lizzen foar de ymplemintaasje fan
dy Wet.

12.4 It (fuortset) spesjaal ûnderwiis

Skoallen foar spesjaal ûnderwiis wurdt oanbefelle konstruktyf te wurkjen oan in taal
beliedsplan. Dêryn moatte doelstellings foar de Fryske taal formulearre wurde. Dêrnei
kinne de skoallen dy doelstellings konkretisearje yn lessesearjes, sadat in systema
tyske oanpak garandearre is.

De ynstituten mei ekspertise op it mêd fan taalbelied en neiskoalling wurdt oanbefel
Ie in projekt op te setten. Dat projekt hat as doel it ûntwikkeljen fan in ûnderwiispro
gramma dat oanslut op de yndividuele mooglikheden fan it bern en dat in folweardich
plak fan it Frysk yn it spesjaal ûnderwiis mooglik makket.

Oan de ryksoerheid wurdt oanbefelle om yn de takomstige wetjouwing dy't betrekking
hat op learlingen dy't oant no ta falie ûnder de ISOVSO, de kêsten ut de Wet op het
Basisonderwijs (WBO) dy't betrekking hawwe op it Frysk, yntegraal oer te nimmen; it
betreft de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), respektivelik de Wet op de
Expertisecentra.

Oan it provinsjaal bestjoer wurdtoanbefelle mei de ryksoerheid by de aktualisearring
fan de Bestjoersöfspraak yn1998öfspraken fêst te lizzen foar de ymplemintaasje fan
dy wetten.
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12.5 It fuortset ûnderwiis

aan de skoallen foar fuortset ûnderwiis wurdt oanbefelle in taalbelied foar de eigen
skoalle te ûntwikkeljen, dêr't it Frysk in folweardich plak yn kriget, sawo! yn de lear
jierren fan de basisfoarming as yn de twadde faze.

aan de skoallen foar fuortset ûnderwiis wurdt oanbefelle de ûntwikkelingsline fan
Frysk yn de basisfoarming troch te lûken nei de twadde faze. Dat betsjut it opnimmen
fan Frysk yn it learplan, itsij as ûnderdiel fan de learwegen yn Vbo en Mavo resp. yn
de profiJen fan Havo en Vwo itsij as ûnderdiel fan de algemiene frije romte. Dat be
tsjut ek it opnimmen fan Frysk yn de eksamens.

• De ynstellings mei ekspertise op it mêd fan twatalich ûnderwiis wurdt oanbefelle in
ynstrumint te ûntwikkeljen foar it opstellen fan in taalbeliedsplan foar it folsleine fuort
set ûnderwiis.

• De Fryske Akademy en de Halbertsma-Akademy wurdt oanbefelle in neier ûndersyk
ut te fieren nei de ekstra motivearjende wurking fan audio-fisueel materiaal by de
metoade FJotwei Frysk.

De ynstellings mei ekspertise op it mêd fan twatalich ûnderwiis wurdt oanbefelle om,
yn it ramt fan de posysje fan it Frysk as ynstruksjetaal, nei te gean by hokker fan de
saakfakken in Frysktalige metoade brûkt wurde kin.

De provinsje wurdt oanbefelle te sykjen nei mooglikheden om de boppeneamde akti
viteiten foldwaande finansjeel te stypjen.

• De ryksoerheid wurdt oanbefelle om de kearndoelen foar Frysk yn de basisfoarming
deselde wetlike status te jaan as dy fan de oare fakken.

• De ryksoerheid wurdt oanbefelle om Frysk in ferplichte ûnderdiel te meitsjen fan it kur
rikulum fan de twadde faze fan it fuortset ûnderwiis.

aan it provinsjaal bestjoer wurdt oanbefelle mei de ryksoerheid by de aktualisearring
fan de Bestjoersöfspraak yn 1997 öfspraken fêst te lizzen oer it ferbetterjen fan de
wetlike status fan de kearndoelen en oer in ferplichting fan Frysk yn de twadde faze
fan it fuortset ûnderwiis.

12.6 It MBO

• De ROe's wurdt oanbefelle foar de eigen ynstelling in taalbelied foar it Frysk te ûnt
wikkeljen, mei de neikommende ûnderdielen:
a) in taalgedrachskoade, parallel oan de taalgedrachskoade fan it heger beropsûn

derwiis;
b) yn de beropskwalifikaasje fan de studinten eintermen op te nimmen dy't kwalitati

ve easken stelle foar it takomstich funksjonearjen fan de öfstudearren yn in twata
lige mienskip;

c) as ymplemintaasje fan in taalbelied spesjale modules Frysk te ûntwikkeljen;
d) de dosinten de mooglikheid te bieden har nei te skoaljen yn it ramt fan de nije kur

rikuia foar it Frysk.

66



Dêrby kinne de ROC's stipe wurde troch de ynstellings mei ekspertise op it mêd fan
twatalich ûnderwiis.

• De ROC's wurdt oanbefelle de foarstap te nimmen ta ûndersyk om it ferlet te ynven
tarisearjen nei it behearskjen fan it Frysk yn de wurksituaasje mei it doel dêr it oan
bod yn de inisjele oplieding op of te stimmen.

Tsjin de eftergrûn fan de earstferantwurdlikens fan de provinsje foar it Fryske taaIbe
lied, wurdt it provinsjaal bestjoer oanbefelle foarsetten te jaan foar it ûntwikkeljen fan
in taalbelied foar it Frysk yn it MBO en dêroer oerlis te fieren mei de ROC's.

12.7 Folwoeksene-edukaasje I basisedukaasje

It ynstitut foar basisedukaasje wurdt oanbefelle in taalbelied te ûntwikkeljen. De ynsti
tuten dy't beskikke oer relevante ekspertise op dat mêd, kinne dêrby stipe jaan.

• It ynstitUt foar basisedukaasje wurdt oanbefelJe mei de ynstellings mei ekspertise op
it mêd fan twatalich ûnderwiis nei te gean hokker mooglikheden der binne foar it ûnt
wikkeljen fan ûnderwiislearpakketten foar regionale skiednis en geakunde foar
alJochtoane kursisten.

12.8 It heger ûnderwiis

• De trije hegeskoalJen (CHN, NHL, Van Hall Instituut) wurdt oanbefelle in taalbelied te
formulearjen en de taalgedrachskoade fierder te ymplemintearjen.

• De trije hegeskoaJlen wurdt oanbefelle de posysje fan it Frysk te ferbetterjen:
troch bygelyks yn it ramt fan Studium Generale ek Fryske tema's en tema's yn it
Frysk oan te bieden;

- by de winning fan studinten, PR en personielsbelied;
troch op wurkplakken oan te jaan dat Frysk praten wolkom is;

- troch derfoar te soargjen dat yn guon opliedingen, benammen dy't op pedagogysk,
sosjaal en agogysk mêd Iizze, it Frysk en de betsjutting dêrfan foar twataligens yn
it kurrikulum opnommen wurdt, yn alle gefallen as karmooglikheid. Foar de heges
koalIe soe in 1-punts module Ynlieding Fryske taal en kultuerfoar alle earstejiers
studinten in goed ding wêze.

• De Fryske Akademy wurdt oanbefelle relevant ûndersyk op it mêd fan twatalich ûnder
wiis ut te fieren yn oerlis mei de oare ynstellings mei ekspertise op it mêd fan twata
Iich ûnderwiis.

• De Fryske Akademy en de Halbertsma-Akademy wurdt oanbefelle in oanbod te ûnt
wikkeljen fan gastkolleezjes foar de universiteiten yn Nederlän.

Oan it provinsjaal bestjoer wurdt oanbefelle mei de ryksoerheid by de aktualisearring
fan de Bestjoersofspraak yn 1997 ofspraken fêst te lizzen oer it garandearjen fan in
minimumformaasje foar de learaarsoplieding foar it fuortset ûnderwiis. Sa'n garänsje
kin mei basearre wurde op par. 8 h fan it Hänfest foar Regionale of Minderheidstalen.
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12.9 De PR fan it Frysk

Tsjin de eftergrûn fan de earstferantwurdlikens fan de provinsje foar it Fryske-taalbe
lied wurdt it provinsjaal bestjoer oanbefelle in PR-kampanje foar it Frysk te ûntwikkel
jen, mei as wichtige eleminten de hälding tsjinoer it Frysk en de behearsking fan it
Frysk.
De PR-kampanje moat benammen rjochte wêze op dizze doelgroepen:
a) ynwenners fan Fryslän, benammen guon dy't thûs Nederlansk prate;
b) it ûnderwiis yn Fryslän: learlingen, alden, learaars en direksjes.
De PR-kampanje moat gebrûk meitsje fan moderne PR-middels Iykas ynformative
programma's en ferdivedearjende programma's op radio en tillevyzje; dêrneist moat
gebrûk makke wurde fan de skriuwende parse. De ûtfiering fan dy kampanje moat
dien wurde troch it buro foarljochting fan de provinsje en it Afûk-Stipepunt.

• De Afûk kin ynskeakele wurde foar it ûntwikkeljen fan in ekstra oanbod oan ynwen
ners dy't thûs Nederlansk prate, bygelyks yn de foarm fan fideo-kursussen.

• Oangeande it ûnderwiis moat yn it bysûnder omtinken jûn wurde oan it Frysk yn de
skoallekultuer (bygelyks: skoallekrante, teaterfoarstellings, opskriften). Dêrby moat
foar de learlingen gebrûk makke wurde fan de skoalletelevyzje, ek foar it fuortset
ûnderwiis. Foar de learaars en direksjes giet it om de didaktyk fan it twatalich ûnder
wiis en de learmiddels.

• Oan it provinsjaal bestjoer wurdt oanbefelle yn it part fan de PR-kampanje dat rjoch
te is op it ûnderwiis eksplisyt de oanbefellings yn dit rapport op te nimmen.
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AMENVATTING

Dit rapport ft Frysk de mjitte nommen is bedoeld als een bijdrage aan de maatschappe
lijke discussie over het 'Onderwijs op maat'. Aan het rapport liggen twee doelstellingen
ten grondslag, namelijk het implementeren van het tweetalig onderwijs in Fryslän en het
geven van voorzetten voor de herziening van het hoofdstuk 'Onderwijs' in de
Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur in 1998. Op grond van een uitgebreide analyse
van de huidige onderwijspraktijk worden aanbevelingen geformuleerd, zowel voor de
scholen en onderwijsinstellingen als voor de overheden. Bovendien worden in globale ter
men financiële konsekwenties geschetst.
Deze samenvatting volgt de opbouw van het rapport: na een algemene visie over de posi
tie van het tweetalig onderwijs in Fryslän volgt een paragraaf voor elk van de onder
scheiden fases van het onderwijs: van voorschools onderwijs tot en met de universiteit.
De paragraaf 'Aanbevelingen' in deze samenvatting bevat een integrale vertaling van de
aanbevelingen in hoofdstuk 12.

Ontwikkeling van het Fries in het onderwijs
In de twintigste eeuw heeft het Fries een gestage ontwikkeling doorgemaakt in het onder
wijs: van buitencurriculair lager onderwijs in 1907 tot een structurele (maar marginale)
positie in het basisonderwijs en de basisvorming aan het eind van de eeuw; daarnaast
heeft het Fries geleidelijkaan een blijvende (maar bescheiden) positie in de lerarenoplei
dingen voor basis- en voortgezet onderwijs in Fryslän en aan universiteiten verworven.
De verdere ontwikkeling gaat - met de kerndoelen als grondslag - in de richting van vol
ledig en volwaardig tweetalig onderwijs.

De voorschoolse periode
In de voorschoolse periode wordt op de 230 peuterspeelzalen in Fryslän bewust rekening
gehouden met de taalontwikkeling van de kinderen en op informele basis aangesloten bij
hun thuistaal. Systematisch wordt het Fries als voertaal gebruikt op enkele peuterspeel
zalen. Door goede voorlichting aan de ouders/opvoeders en door bijzondere aandacht
voor tweetaligheid in de verschillende opleidingen voor leidsters in de voorschoolse vor
ming kan gewerkt worden aan een pedagogisch klimaat voor het spelen en werken met
kinderen in een tweetalige situatie. De persoonlijke ontwikkeling van kinderen staat hier
bij voorop. Methodisch gezien kan een onderscheid gemaakt worden in drie modellen van
bewust tweetalig spelen en werken in de voorschoolse periode: a) volledig Friestalige
aanpak, zowel voor niet-Friestalige als Friestalige kinderen; b) taalkeuze gebonden aan
de leidsters: de ene konsekwent Friestalig, de andere konsekwent Nederlandstalig; c)
taalkeuze gebonden aan tijd: de ene dag Friese versjes en voorleesboeken, de andere
dag Nederlandse versjes en voorleesboeken.

Basisonderwijs
In de Wet op het Basisonderwijs (WBO) is Fries opgenomen als gewoon leergebied voor
alle leerlingen op scholen in Fryslän, behoudens op scholen die tijdelijk ontheffing heb
ben. Fries kan gebruikt worden als voertaal bij andere leergebieden. In de kerndoelen
voor Fries is het onderwijsaanbod geformuleerd, dat gericht is op het aanleren van Fries
in de vier vaardigheden verstaan, spreken, lezen en schrijven. Deze kerndoelen zullen
ook een integraal onderdeel uitmaken van de nieuwe Wet op het Primair Onderwijs
(1998), waarin tevens delen van de ISOVSO opgenomen zullen worden.
De onderwijspraktijk op de ruim 500 basisscholen in Fryslän wordt gekenmerkt door een
gemengdtalige leerlingenpopulatie; op verreweg de meeste basisscholen wordt één les-
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uur per week onderwijs in het vak Fries gegeven, terwijl slechts weinig scholen het schrij
ven in het Fries als doelstelling in het leerplan opgenomen hebben.
Nieuw beleid voor het basisonderwijs moet gericht zijn op het bereiken van een voldoen
de niveau in de vier taalvaardigheden, het gebruik van Fries als voertaal en het integre
ren van het onderwijs aan allochtone leerlingen in het tweetalig onderwijs
Nederlands/Fries. Een belangrijk element van deze beleidsontwikkeling is het verdere
onderzoek naar taalwinningsprocessen van Friestalige en niet-Friestalige kinderen. In
een meerjarig onderwijsproject zal een aantal modellen voor tweetalig en drietalig (inclu
sief Engels) onderwijs ontwikkeld worden voor onderscheiden schoolsituaties. De imple
mentatie van deze modellen zal gepaard gaan met wetenschappelijk onderzoek, de ont
wikkeling van een toegespitste didactiek en het ontwikkelen van relevante toetsen.

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
In de Interimwet op het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (ISO
VSO) is bepaald, dat op de scholen in Fryslän aandacht geschonken wordt aan de Friese
taal en cultuur. Scholen voor LOM en ZMLK zullen vanaf 1998 vallen onder de Wet op het
Primair Onderwijs (WPO); de overige schooltypen onder de Wet op de Expertisecentra.
Op de ruim 30 scholen in Fryslän die nu behoren tot het Speciaal Onderwijs, wordt uit
voerig gesproken over de orthopedagogische en -didactische konsekwenties van het
tweetalig onderwijs in Fryslän.
Nieuw beleid voor de scholen voor speciaal onderwijs kan gebaseerd worden op de kern
doelen, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de individuele mogelijkheden van
ieder kind. Bij het ontwikkelen van een invoeringsplan is het van belang, dat de onderwijs
en de begeleidingsinstellingen goed samenwerken, dat er voldoende en adekwate leer
middelen beschikbaar zijn en dat de scholing en nascholing voor de leerkrachten toege
spitst wordt op het invoeringsproces.

Voortgezet Onderwijs
In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) is Fries opgenomen als onderdeel van de
basisvorming op alle scholen in Fryslän, behoudens op scholen die tijdelijk ontheffing
hebben. De kerndoelen hebben geen wettelijke status, maar zijn gepubliceerd als hand
reikingen van de rijksoverheid. De meeste van de 29 scholen (84 vestigingen) geven Fries
alleen in het eerste leerjaar aan alle leerlingen; sommige scholen ook facultatief in het
tweede en derde leerjaar en enkele scholen bieden Fries als (extra) examenvak aan in
Vbo, Mavo, Havo en Vwo. Fries als vak heeft dus wel een structurele, maar ook een mar
ginale positie in het voortgezet onderwijs.
Nieuw beleid voor Fries in het voortgezet onderwijs dient gericht te zijn op de verdere
implementatie van Fries in de basisvorming en het versterken van Fries in de tweede fase
van Havo en Vwo. Daartoe moeten de scholen in hun taalbeleid formuleren op welke
wijze Fries als vak, als voertaal bij andere vakken en als omgangstaal (buiten de lessen,
maar in schoolverband) gestalte krijgt. Van de rijksoverheid wordt gevraagd de kerndoe
len wettelijke status te geven en Fries in de advieslessentabel op te nemen. In de twee
de fase van het voortgezet onderwijs zou Fries als deelvak voor alle leerlingen onderdeel
van het examen moeten worden, terwijl het als keuzevak opgenomen zou moeten wor
den in de onderscheiden profielen van Havo en Vwo.

Middelbaar Beroepsonderwijs
In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn geen bepalingen opgenomen over
het Fries. In het mondeling verkeer van de onderscheiden MBO-opleidingen wordt wel
Fries gebruikt.
Nieuw beleid voor het Fries in het MBO dient gericht te zijn op de beheersing van de
Friese taal bij leerlingen en docenten; de integratie van het onderwijs in het Nederlands

70



en het Fries en het gebruik van Fries als instructietaal.
De onderwijsinstellingen zouden zelf gestalte kunnen geven aan het taalbeleid in de vorm
van een taalgedragscode, analoog aan de taalgedragscode van het Hoger
Beroepsonderwijs. Hierin kunnen afspraken geformuleerd worden over het gebruik van
Fries in het onderwijsleerproces, als voertaal van werkstukken, scripties, tentamens exa
mens. Voor de implementatie ervan is behoefte aan specifieke en gedifferentieerde
modules voor het leren en het toepassen van Fries in de onderscheiden sectoren.

Volwassenenonderwijs
In de uitwerking van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is in de 'Rijksregeling'
(1986) bij de doelstelling taalvaardigheid van de basiseducatie aangegeven, dat voor cur
sisten in Fryslän de beheersing van het Fries daarbij kan horen. Ongeveer de helft van
de cursisten op de 36 onderwijslesplaatsen van de basiseducatie in Fryslän heeft Fries
als thuistaal. Toch wordt het Fries over het algemeen slechts in informele sfeer gebruikt
en om bepaalde aspecten van het Nederlands te verduidelijken. Wat betreft het onderwijs
aan allochtonen wordt enerzijds
door de leraren opgemerkt, dat het Nederlands al zo moeilijk voor de cursisten is, dat
aandacht voor Fries tot extra verwarring zou leiden; anderzijds merken leraren op, dat ook
allochtone cursisten voor hun dagelijks functioneren behoefte hebben aan een minimum
woordenschat en uitdrukkingen in het Fries.
Met nieuw beleid kan voor het Fries in de basiseducatie een functionele positie gecreëerd
worden. In de vorm van een stappenplan kunnen de onderwijsinstellingen en de overhe
den samen gestalte geven aan dit nieuwe beleid.

Hoger Beroepsonderwijs en Universitair Onderwijs
In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is de plaats
van het Fries geregeld in de lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs en
aan de universiteiten. Daarnaast is in art. 7.2 WHW voorzien in de mogelijkheid van het
opstellen van een taalgedragscode door de hogescholen en universiteiten. De drie hoge
scholen in Fryslän hebben zo'n taalgedragscode, waarin bepalingen opgenomen zijn over
het gebruik van zowel het Engels als het Fries in het onderwijs en als voertaal van werk
stukken, scripties, tentamens en examens.
Nieuw beleid dient gericht te zijn op de verdere implementatie van de taalgedragscode
en het verder integreren van Fries in de lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet
onderwijs. De Halbertsma-Akademy (samenwerkingsverband van NHL en CHN) heeft
hierbij een coördinerende rol.
Wat betreft het Fries aan de universiteiten is het van belang, dat de studi~ gehandhaafd
blijft als doctoraalstudie en de samenwerking met zowel de Fryske Akademy als de hoge
scholen in Fryslän nader gestalte krijgt.

PR van het Fries
In het rapport worden vier categorieën doelstellingen van PR onderscheiden: a) voorlich
ting aan leerlingen, studenten, ouders en het grote publiek; b) zichtbaar maken van het
taalbeleid van de onderwijsinstellingen bij de docenten; c) het uitbouwen van de experti
se op het gebied van tweetalig onderwijs; d) activiteiten van de verschillende overheden.
In een actieplan van de onderwijsinstellingen en de provinciale overheid gezamenlijk kan
de PR voor de Friese taal en cultuur, gericht op onderwijs en educatie, concreet uitge
werkt worden. Belangrijk element ervan is het meer zichtbaar maken van het Fries in
Fryslän.

Financiën
Nieuw beleid, geformuleerd in de aanbevelingen in dit rapport, vraagt om een forse inves-
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tering van de kant van de scholen en onderwijsinstellingen, maar ook van de verschillen
de overheden: gemeenten, provincie Fryslän en van de rijksoverheid. Gezamenlijk dra
gen zij immers de verantwoordelijkheid voor de toekomst van de kinderen, leerlingen en
studenten in de tweetalige provincie Fryslän.

Slotbeschouwing
Aan het eind van het rapport It Frysk de mjitte nommen wordt de ontwikkeling van het
Fries in het onderwijs geresumeerd. Er bestaat een breed maatschappelijk draagvlak
voor het Fries, met name voor het Fries in het onderwijs. Toch is er een discrepantie tus
sen de positieve houding van de Friezen tegenover het Fries en de feitelijke onderwijs
praktijk. Ter bevordering van de vitaliteit van het Fries is het gewenst en noodzakelijk te
komen met een integrale aanpak van het Friese-taalbeleid gericht op het onderwijs.
Belangrijke elementen hiervan zijn een goede regelgeving, duidelijke doelstellingen en
een adekwate PA. Hierbij is het van het grootste belang Fryslän als een tweetalige pro
vincie in de markt te zetten. Een essentieel onderdeel van zo'n integrale aanpak is een
weloverwogen uitvoeringsplan, waarin alle schooltypen - van peuterspeelzaal tot en met
de universiteit - opgenomen zijn. Daarnaast is onderwijsgebonden onderzoek een blij
vend noodzakelijk element van het Friese-taalbeleid.

Aanbevelingen
In het rapport is de positie van de Friese taal in zeven sectoren van het onderwijs geïn
ventariseerd. Sectorgewijs zijn in de diverse hoofdstukken de doelstellingen geformuleerd
en is aangegeven hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Het rapport wordt in het
onderhavige hoofdstuk afgesloten met een aantal aanbevelingen ten behoeve van de
onderwijsinstellingen in Friesland en de overheden (gemeenten, provincie en het rijk). De
aanbevelingen zijn per sector geformuleerd: eerst komen vier algemene aanbevelingen
aan de orde.

Algemene aanbevelingen
Aan de onderwijsinstellingen in Friesland wordt aanbevolen op de eigen scholen te stre
ven naar het mondeling en schriftelijk gebruik van de Friese taal en, voorzover van toe
passing, de streektalen. In contacten naar buiten zullen de scholen het Fries en de
streektaal meer zichtbaar moeten maken in hun correspondentie met de ouders, in de
schoolkrant en op ouderavonden.
De scholen wordt aanbevolen het taalbeleid van hun school vast te leggen in een taal
gedragscode, zoals die al bestaat op de scholen voor hoger beroepsonderwijs. Het gaat
daarbij om afspraken over de voertaal in de les, het taalgebruik buiten de lessen, de taal
keuze van proefwerken en examens, werkstukken en scripties.

Aan de provincie Friesland wordt aanbevolen een convenant te sluiten met schoolbestu
ren: of gemeenten als bevoegd gezag, of gemeentelijke bestuurscommissies, of besturen
van het bijzonder onderwijs of besturen van andere educatieve instellingen, over de posi
tie van de Friese taal en cultuur in de onderscheiden sectoren van het onderwijs.
Aan dergelijke besturen c.q. bevoegde gezagen wordt aanbevolen in samenwerking met
de instelling een taalbeleidsplan te ontwikkelen.

Aan de instellingen die verantwoordelijkheid dragen voor een deelaspect van het onder
wijs in het Fries, wordt aanbevolen tot een intensievere samenwerking over te gaan.
Gedacht wordt aan een samenwerkingsverband tussen de Fryske Akademy, de
Halbertsma-Akademy, de AFUK, het GCO-Fryslän en het Berie foar it Frysk. Dit samen
werkingsverband zal zich bezig moeten houden met theorievorming, didactische ontwik
keling, materiaalontwikkeling, opleiding en nascholing, begeleiding en onderzoek op het
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terrein van de tweetaligheid. Er zal een goede samenwerking tot stand moeten komen
met instituten zoals de LPC, de SLO, het CITO en het Expertisecentrum 'Nederlandse
Taal' van de Katholieke Universiteit van Nijmegen (KUN). Op deze wijze kan worden
bereikt dat de tweetalige situatie Fries-Nederlands structureel in de ontwikkeling en de
uitwerking van het nationale onderwijsbeleid wordt opgenomen.

Aan de provincie Friesland wordt aanbevolen om op korte termijn de draad van de PR
campagne voor het Fries weer op te pakken. Deze campagne zal als thema het belang
van tweetalig onderwijs moeten hebben en zich moeten richten op de bevolking van
Friesland en Nederland.

De peuterspeelplaatsen
Aan de Friese gemeenten wordt aanbevolen om in samenwerking met de Stichting
Pjutteboartersplak speelplaatsen voor peuters met het Fries als voertaal te stichten en te
subsidiëren.

• Aan de instellingen wordt de aanbeveling gedaan om in dialoog met de ouders/opvoe
ders vraagstukken inzake tweetaligheid en meertaligheid (dus inclusief de NT2-pro
blematiek en de problematiek van het Fries als tweede taal) aan de orde te stellen.

Ook wordt de instellingen aanbevolen om een pedagogisch beleid te ontwikkelen,
inclusief een taalbeleid voor de tweetalige situatie in Friesland. Dat beleid kan worden
ontwikkeld en verder worden uitgewerkt in een project, waarin de theorieën over taal
ontwikkeling en de aansluiting tussen de voorschoolse periode en de basisschool
centraal staan. Daarnaast wordt de instellingen en de bevoegde gezagen aanbevolen
om een benoemingsbeleid te ontwikkelen, inclusief professionalisering op het terrein
van de taal: tweetaligheid en meertaligheid (inclusief de problematiek van de kinde
ren met een NT2-achtergrond in een tweetalige provincie). Dat kan in de vorm van
een handleiding voor het benoemen van nieuw personeel (met functie-eisen) en voor
het bijscholen van bestaand personeel.

• De opleidingen wordt aanbevolen modellen te ontwikkelen en op basis daarvan de
studenten en cursisten vertrouwd te maken met het werken aan tweetaligheid en
meertaligheid en op de hoogte te brengen van relevant taalmateriaal voor de bewus
te leeftijdsgroep.

• De onderscheiden overheden wordt aanbevolen zorg te dragen voor een adequate
infrastructuur op het niveau van voorzieningen en op het niveau van deskundigheid.

Voor de gemeenten betekent dit: deskundigheid op het terrein van tweetaligheid en een
kwalificatie als 'beheersing van het Fries' opnemen in de beroepskwalificatie van de wer
kers; dergelijke aspecten opnemen in het overleg terzake de bevordering van deskundig
heid van werkers en in nascholingsbehoefte. Voor gemeenten met beleid dat zich richt op
de lokale taal wordt uiteraard ook aandacht geschonken aan de positie van die lokale- of
streektaal.

Voor de provincie heeft dit als gevolg, dat in het subsidiebeleid aandacht voor tweetalig
heid gestalte krijgt.

Voor het rijk betekent dit, dat in de toekomstige wetgeving voor de voorschoolse periode
aandacht wordt geschonken aan de structurele tweetaligheid van de Friese jeugd en
daarbij middelen ter beschikking worden gesteld voor tweetalig voorlichtingsmateriaal en
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voor leer- en speelmateriaal.

Voor de overheden gezamenlijk (rijk, provincie en gemeenten) betekent dit bovendien het
opzetten van een centrum dat deskundig is voor de bewuste leeftijdsgroep; belangrijke
onderdelen van zo'n centrum zijn nascholing en begeleiding, een documentatiecentrum
en een centrum voor de ontwikkeling van leer- en speelmateriaal.

Het basisonderwijs

• De scholen wordt aanbevolen in hun taalbeleid vast te leggen hoe tweetalig onderwijs
op hun school op een verantwoorde wijze gericht is op het bereiken van de kerndoe
len.

• De instellingen met expertise op het terrein van tweetalig onderwijs wordt aanbevolen
onderwijsmodellen voor twee of meertalig onderwijs te ontwikkelen. Voor de leerlin
gen van etnische minderheden moet een project worden opgezet om de leerkrachten
in de klas practisch te kunnen ondersteunen. Daarvoor kan de bestaande expertise
op het terrein van NT2-onderwijs geïntegreerd worden met de aanwezige expertise
op het terrein van het onderwijs in het Fries: de opleiding, de nascholing, de begelei
ding en het ontwikkelen van leermateriaal.

• De instellingen met expertise op het terrein van tweetalig onderwijs wordt aanbevolen
een didactiek te ontwikkelen die aansluit bij de modellen voor twee- of meertalig
onderwijs.

• De instellingen met expertise op het terrein van tweetalig onderwijs wordt aanbevolen
om in samenwerking met het CITO toetsen te ontwikkelen voor het vak Fries. Deze
toetsen moeten passen in de leerstoflijnen die beogen de leerlingen naar de kern
doelen Fries te voeren.
De rijksoverheid wordt aanbevolen om de rijksinspectie geregeld toezicht te laten
houden op de verwezenlijking van verantwoord tweetalig onderwijs en op de uitvoe
ring van het tweetalig onderwijs in de dagelijkse praktijk.

ot De rijksoverheid wordt aanbevolen om in het ontwerp-voorstel van de Wet op het
Primair Onderwijs (WPO) de artikelen uit de Wet op het Basisonderwijs (WBO) die
betrekking hebben op het Fries, integraal over te nemen. Aan het Provinciaal Bestuur
doen wij de aanbeveling om met de rijksoverheid bij de actualisering van de
Bestuursafspraak in 1998 afspraken vast te leggen voor de implementatie van die
Wet.

Het (voortgezet) speciaal onderwijs

Scholen voor speciaal onderwijs wordt aanbevolen constructief te werken aan een
taalbeleidsplan. Daarin zullen doelstellingen voor de Friese taal geformuleerd moeten
worden. Vervolgens kunnen de scholen die doelstellingen concretiseren in lessense
ries, zodat een systematische aanpak gegarandeerd is.

.. De instituten met expertise op het terrein van taalbeleid en nascholing wordt aanbe
volen een project op te zetten. Dat project heeft als doel het ontwikkelen van een
onderwijsprogramma dat aansluit op de individuele mogelijkheden van het kind en dat
een volwaardige plaats van het Fries in het speciaal onderwijs mogelijk maakt.
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• Aan de rijksoverheid wordt aanbevolen om in de toekomstige wetgeving, die betrek
king heeft op leerlingen die tot dusver vallen onder de ISOVSO, de artikelen uit de Wet
op het Basisonderwijs (WBO) die betrekking hebben op het Fries, integraal over te
nemen; het betreft de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), respectievelijk de wet op
de Expertisecentra.

Aan het provinciaal bestuur doen wij de aanbeveling om met de rijksoverheid bij de
actualisering van de Bestuursafspraak in 1998 afspraken vast te leggen voor de
implementatie van die wetten.

Het voortgezet onderwijs

• De scholen voor voortgezet onderwijs wordt aanbevolen een taalbeleid voor de eigen
school te ontwikkelen, waarin het Fries zowel in de leerjaren van de basisvorming als
in de twee fase een volwaardige plaats krijgt.

• De scholen voor voortgezet onderwijs wordt aanbevolen de ontwikkelingslijn van het
Fries in de basisvorming door te trekken naar de tweede fase. Dit betekent opname
van het Fries in het leerplan, hetzij als onderdeel van de leerroutes in Vbo en Mavo,
respectievelijk in de profielen van Havo en Vwo, hetzij als onderdeel van de algeme
ne vrije ruimte. Dit betekent ook de opname van het vak Fries in de examens.

• De instellingen met expertise op het terrein van tweetalig onderwijs wordt aanbevolen
een instrument te ontwikkelen voor het opstellen van een taalbeleidsplan voor het
gehele voortgezet onderwijs.

• De Fryske Akademy en de Halbertsma-Akademy wordt aanbevolen een nader onder
zoek in te stellen naar de extra motiverende werking van audio-visueel materiaal bij
de methode Flotwei Frysk.
De instellingen met expertise op het terrein van tweetalig onderwijs wordt aanbevolen
om, in het kader van de positie van het Fries als instructietaal, na te gaan bij welke
zaakvakken een Friestalige methode kan worden gebruikt.

• De provincie wordt aanbevolen te zoeken naar mogelijkheden voor voldoende finan
ciële steun voor bovengenoemde activiteiten.

• De rijksoverheid wordt aanbevolen om de kerndoelen voor het Fries in de basisvor
ming dezelfde wettelijke status te geven als die van de andere vakken.

• De rijksoverheid wordt aanbevolen om het Fries een verplicht onderdeel te maken van
het curriculum van de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

Aan het provinciaal bestuur wordt de aanbeveling gedaan om met de rijksoverheid bij
de actualisering van de Bestuursafspraak in 1998 afspraken vast te leggen met
betrekking tot het verbeteren van de wettelijke status van de kerndoelen en met
betrekking tot de verplichting van Fries in de tweede fase van het voortgezet onder
wijs.

Het MBO

De ROC's wordt aanbevolen voor de eigen instelling een taalbeleid voor het Fries te
ontwikkelen, terzake de navolgende onderdelen:
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a) een taalgedragscode, parallel aan de taalgedragscode van het hoger beroepson
derwijs;

b) in de beroepskwalificatie van de studenten eindtermen op te nemen die kwalita
tieve eisen stellen aan het toekomstig functioneren van de afgestudeerden in een
tweetalige gemeenschap;

c) ten behoeve van de implementatie van een taalbeleid modules Fries te ontwikke
len;

d) de docenten de mogelijkheid voor nascholing in het kader van de nieuwe curricu
la voor het Fries te bieden.

Daarbij kunnen de ROC's ondersteund worden door de instellingen met expertise op
het terrein van tweetalig onderwijs.

• De ROC's wordt aanbevolen het voortouw te nemen bij onderzoek dat de behoefte
naar het Fries in de werksituatie inventariseert met als doel daarop het aanbod in de
initiële instelling op af te stemmen.

• Tegen de achtergrond van de eerstverantwoordelijkheid van de provincie voor het
Friese taalbeleid, wordt het provinciaal bestuur aanbevolen aanzetten te geven tot de
ontwikkeling van een taalbeleid voor het Fries in het MBO en daarover overleg te voe
ren met de ROC's.

Volwasseneneducatie/basiseducatie

Het instituut voor basiseducatie wordt aanbevolen een taalbeleid te ontwikkelen. De
instituten die beschikken over relevante expertise op dat terrein, kunnen daarbij
ondersteuning geven.

• Het instituut voor basiseducatie wordt aanbevolen met de instellingen met expertise
op het terrein van tweetalig onderwijs na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor het
ontwikkelen van onderwijsleerpakketten voor regionale geschiedenis en heemkunde
voor allochtone cursisten.

Het hoger onderwijs

De drie hogescholen (CHN, NHL, Van Hall Instituut) wordt aanbevolen een taalbeleid
te formuleren en de taalgedragscode verder te implementeren.

• De drie hogescholen wordt aanbevolen de positie van het Fries te verbeteren:
- door bijvoorbeeld in het kader van een Studium Generale ook Friese thema's en

thema's in het Fries aan te bieden;
bij het werven van studenten, de PR en het personeelsbeleid;
door op werkplaatsen aan te geven dat Fries spreken welkom is;
door er voor te zorgen dat in een aantal opleidingen, met name zij die zich op
pedagogisch, sociaal en agogisch terrein bewegen, het Fries en de betekenis
daarvan voor tweetaligheid in het curriculum opgenomen wordt, in ieder geval als
keuzemogelijkheid. Voor de hogeschool zou een i-punts module Ynlieding Fryske
taal en kultuer voor alle eerstejaars studenten een goede zaak zijn.

• De Fryske Akademy wordt aanbevolen relevant onderzoek te verrichten op het terrein
van tweetalig onderwijs in samenwerking met andere instellingen met expertise op
het terrein van tweetalig onderwijs.
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., De Fryske Akademy en de Halbertsma-Akademy wordt aanbevolen een aanbod van
gastcolleges te ontwikkelen ten behoeve van de universiteiten in Nederland.

• Aan het provinciaal bestuur doen wij de aanbeveling om met de rijksoverheid bij de
actualisering van de bestuursafspraak in 1998 afspraken vast te leggen met betrek
king tot de garantie van een minimumformatie voor de lerarenopleiding voor het voort
gezet onderwijs. Een dergelijke garantie kan worden gebaseerd op paragraaf 8 h van
het Handvest voor Regionale of Minderheidstalen.

De PR van het Fries

Tegen de achtergrond van de eerstverantwoordelijkheid van de provincie voor het
Friese-taalbeleid wordt het provinciaal bestuur aanbevolen een PR-campagne voor
het Fries te ontwikkelen met als belangrijke elementen de houding tegenover het Fries
en de beheersing van het Fries.
De PR-campagne moet met name gericht zijn op de doelgroepen:

de inwoners van Friesland, met name degenen die thuis Nederlands spreken;
het onderwijs in Friesland: leerlingen, ouders, leraren en directies.

De PR-campagne moet gebruik maken van moderne PR-middelen, zoals informatie
ve programma's en amusementsprogramma's op radio en televisie; daarnaast moet
gebruik worden gemaakt van de schrijvende pers. De uitvoering van deze campagne
moet berusten bij het bureau voorlichting van de provincie en bij het Stipepunt van de
Afûk.

• De Afûk kan worden ingezet voor het ontwikkelen van een extra aanbod van cursus
sen voor ingezetenen die thuis Nederlands spreken, bijvoorbeeld in de vorm van
video-cursussen.

• Met betrekking tot het onderwijs moet speciale aandacht worden geschonken aan het
Fries in de schoolcultuur (bijvoorbeeld: schoolkrant, theatervoorstellingen, opschrif
ten). Daarnaast moet voor de leerlingen gebruik worden gemaakt van schooltelevisie,
ook voor het voortgezet onderwijs. Voor de leraren en directies gaat het om de didac
tiek van het tweetalig onderwijs en de leermiddelen.

• Het provinciaal bestuur bevelen wij aan om in het deel van de PR-campagne dat op
het onderwijs gericht is, de aanbevelingen van dit rapport op te nemen.

77



RIEPLACHTE LITERATUER

Gorter, D. (1993). Taal tan klerken en klanten. Undersyk nei it Frysk en it Nederlansk yn
it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean. Ljouwert:
Fryske Akademy.

Gorter, D. & R.J. Jonkman (1995). Taal yn Fryslan op 'e nij besjoen. Ljouwert: Fryske
Akademy.

Heeringa-Postma, A.1. (1995). Rapport: Fries in de basisvorming. Een kwantitatief onder
zoek. Afstudeeropdracht deeltijdstudie lerarenopleiding voortgezet onderwijs aan de
Christelijke Hogeschool Windesheim. Zwolle.

Inspectie van het onderwijs (1989). Het onderwijs in het Fries op de basisschool: stand
van zaken 1988-1989.

Inspectie van het onderwijs (1995). Invoeringsproject Fries in het speciaal onderwijs.

Jong, S. de (1989). Haadlinen toar it taalûnderwiis op de basisskoallen yn Frys!fIn.
Ljouwert: Permaninte Kommisje Frysk yn it ûnderwiis.

Jong, S. de & A.M.J. Riemersma (1994). Taalpeiling yn Fryslan. Onderzoek naar de
beheersing van het Fries en het Nederlands aan het einde van de basisschool. Ljouwert:
Fryske Akademy.

Noordermeer, M. & W.J.T. Renkema (1995). Meartaligens yn de basisedukaasje yn
Fryslan. Ljouwert: Fryske Akademy.

Roselaar, T., H. Lindijer en R. Evergroen (1993). Taalontwikkeling en meertaligheid in kin
dercentra.

Wijnstra, J.M. (1976). Het onderwijs aan van huis uit Friestalige kinderen. Verslag van een
evaluatie-onderzoek in een meertalige regio. Den Haag: SVO.

Ytsma, J. (1995). Frisian as first and second language. Sociolinguistic and sociopsycho
logical aspects of the acquisition of Frisian among Frisian and Dutch primary school child
ren. Ljouwert: Fryske Akademy.

Zondag, K. (ed.) (1982). Bilingual education in Friesland. Frjentsjer/Franeker: T. Wever b.v.

Zondag, K. (ed.) (1993). Bilingual education in Friesland. Facts & prospects. Ljouwert:
GCO/MSU.

79



GEARSTALLING FAN DE WURKGROEPEN EN OERSJOCH
FAN OARE PERSOANEN DY1T IN BYDRAGE LEVERE HAWWE
OAN DE YNVENTARISAASJE

SEKTOR PJUTTEBOARTERSPLAKKEN

dhr. A. Riemersma Ljouwert
mefr. C. van Hilten Ljouwert
dhr. A. Steensma Ljouwert
mefr. P. TravailIe Ljouwert
dhr. W. van der Schaaf Dronryp
mefr. C. de Boer Ljouwert

SEKTOR BASISUNDERWilS

dhr. S. de Jong Ryptsjerk

SEKTOR SPESJAAL UNDERWIIS

dhr. J.A. de Boer Ljouwert
dhr. A. Joustra Drachten
dhr. F.L. Klasen Snits
mefr. A. Hoogland-Pitstra Ljouwert
dhr. E. Knotter Beetstersweach
mefr. A. Schepens-Sipma Drachten
dhr. R.W. Valk Ljouwert

SEKTOR FUORTSET UNDERWIIS

dhr. Tj. Wierdsma Dokkum
dhr. A.W. Valk Ljouwert
dhr. A. Reidinga Goutum
mefr. M. van Tienhoven Twizel
dhr. J. Bloem Ljouwert
mefr. J. van der Veen Enschede

SEKTOR MBO

dhr. A. Friso Snits
dhr. A. de Boer Itens
dhr. T. Dijkstra Itens
mefr. B. Veenstra Drachten
dhr. J. Douma Ljouwert
dhr. J. Hiemstra Frjentsjer
dhr. D. Venema It Hearrenfean
dhr. R.W. Valk Ljouwert
dhr. Th. Willemsen Ljouwert
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SEKTOR FOLWOEKSENE-EDUKAASJEIBASISEDUKAASJE

dhr.
mefr.
dhr.
mefr.
dhr.
dhr.

P. Boonstra
A. Kuipers-Alma
A. Zuiderveld
W. Wellinga
W.J. Renkema
K. Zondag

Burgum
Surhusterfean
Bartlehiem
Ljouwert
Ljouwert
Feanwälden

SEKTOR HEGER UNDERW/IS

dhr.
mefr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

A. van der Meulen
L. Flapper
J. Ytsma
F. de Jong
P. Breuker
D. Gorter

Drylts
Burchwert
Ljouwert
Ljouwert
Dronryp
Britsum

SEKTORPR

dhr. A. Nauta
dhr. W.H. Oppedijk
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Taheakke I

Gearstalling fan it Serie it Frysk (1 jannewaris 1997)

foarsitter

vice-foarsitter

lid DB

leden

waarnimmers

stêfmeiwurkers

prof.dr. L.H. Mulder, heechlearaar oan de Rijksuniversiteit
Groningen

drs. J. Kersbergen, adj. direkteur fan de Friesland Bank

mefr. T.M. Douma-Foppema, konsulint aldereinwurk en ald-foarsitter
fan de Feriening Lytse Doarpen Fryslan

mr. P.J.M. van den Bergh, riedshear by it Gerjochtshöf te Ljouwert

dr. J. van Dijk, wittenskiplik meiwurker Rijksuniversiteit Groningen

drs. M. Dijkstra, aid-direkteur Wraldromrop

L. Eringa, direkteur 'Eringa Media b.v.'

dr. R.J. Jonkman, meiwurker fan de Fryske Akademy

drs. Th. Meestringa, stêfmeiwurker fan it Instituut voor
Leerplanontwikkeling SLO

mefr. M. van der Ploeg-Posthumus, aid-lid fan de Twadde Keamer

mefr. G. de Vries-Hommes, boargemaster Nijefurd

dr. S. de Jong, ynspekteur fan it basis- en spesjaal ûnderwiis

drs. T.v.d. Meulen, öfdieling Undersyk provinsje Fryslan

mefr. G.!. Jellema

dr. A.M.J. Riemersma

buro-meiwurkster mefr. drs. G. Bies

Postadres Postbus 20120
NL - 8900 HM Ljouwert
Telefoan: (058) 292 58 78
Faks: (058) 29 25 125
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Taheakke 11

BERIE-RAPPORTEN

1. Lykberjochtiging en it Frysk.
Momintopnamen fan in ûnfolsleine rjochtssteat [bevat o.m. een Nederlandse
samenvatting en een inventarisatie van taalbepalingen in de Nederlandse wetge~

ving].
Fryske Akademy, 1987.

2. De Kleine Talen van Europa.
Verslag van een symposium gehouden op 18 november 1988 op het Provinsjehûs te
Leeuwarden. 1989.

3. J. Ytsma, Migraasje en taalferhäldingen.
[onderzoek naar de eftekten van migratie op taalverhoudingen in de gemeente
Wûnseradiel]. Fryske Akademy, 1989.

4. Autochtoane taalminderheden.
Juridische en bestuurlijke verkenningen [Verslag van de studiedag op 17 novimber
1989 te Leeuwarden]. 1990.

5. G.H. Wassink, Tussen Friese wensen en Nederlandse wetten.
Een politicologisch onderzoek naar de randvoorwaarden voor het overheidsbeleid
inzake het Fries in het voortgezet onderwijs. 1991.

6. Fries of Frysk?
Vooronderzoek naar het gebruik van het Fries in het schriftelijk bestuurlijk verkeer in
drie gemeenten. 1992.

7. H. Hoog, Om reden fan sûnens.
Een onderzoek naar het gebruik van het Fries en naar de houding ten opzichte van
de Friese taal in ziekenhuizen in Friesland. 1993.

8. H.C. Faber, Sizzen en Dwaan.
Onderzoek naar faktoren die van invloed zijn op het taalbeleid bij acht gemeenten in
Fryslän. 1995.

9. Report Forum-Conference I Ferslach Forum-Konferinsje, Economie Develop
ment in rural areas in interaction with Minority Languages. International Conference
11-14 October 1995 / Ekonomyske ûntjouwing yn plattelänsgebieten yn relaasje ta
minderheidstalen. Ynternasjonale konferinsje 11-14 oktober 1995.

10. R.H. Veenbaas, De Utnoeging.
Foarûndersyk nei jongereinwurk en taalbelied. 1996.

11. Rapportaazje fan de wurksumheden oer de jierren 1992-1996.
1997.
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