
7. HEGER BEROPSUNDERWllS 

Alex M.J. Riemersma 

GEARFETTING 

Yn dit haadstik giet it om it plak en it funksjonearjen fan it (fak) Frysk yn 
it H.B.U. Omt it braken fan it Frysk op it heden beheind bliuwt ta de 
P.A.B.U., de Noardelijke Leergongen (N.L.G.) en it Sociaal Hoger Onderwijs 
Friesland (S.H.F.), komme allinnich dy opliedings oan 'e oarder. Dat häldt yn, 
dat net behannele wurde de Hogere Technische School (H.T.S.), it Hoger 
Ekonomisch en Administratief Onderwijs (H.E.A.O.), de Hogere Zeevaart
school, de Hogere School voor Levensmiddelentechnologie, de Noordelijke 
Akademie voor Ekspressie en Kommunikatie (A.V.E.K.); likemin wurdt 
behannele de Hogere Landbouwschool (H.L.S), hoewoll dêr oant yn de 
santiger jierren Frysk in ferplichte fak wie foar alle Fryske studinten. De 
N.L.O. Ubbo Emmius' komt allinnich sydlings te praat. 

Nei in koarte struktuerskets wurdt omtinken jOn oan it Frysk op de 
Pedagogische Akademie voor het BasisonderwijS (P.A.B.O.), op de Noordelijke 
Leergangen en op it Sociaal Hoger Onderwijs Friesland (S.H.F.). Ek har 
foargongers binne yn it oersjoch behelle. It haadstik beslût mei in skets fan 
mooglikheden oangeande de twataligens en it Frysk yn oare stlx1zjerjochtings 
yn it heger beropsOnderwiis. 

7.1. PLAK FAN DE P.A.B.U., N.L.G. EN S.H.F. YN IT HEGER BEROPS
UNDERWIIS (H.B.U.) 

Under de Wet op het Hoger Beroeps Onderwijs' (W.H.B.O.) binne gans 
skoaltypen by elkoar brocht, dêrt oan 1986 ta ferskillende wetlike regelings 
op fan tapassing wiene. Behalven de Hogere Landbouwschool, dyl mei de 
Hogere School voor Levensmiddelentechnologie in selsstannich länboukluster 
foarmet, binne al dy selsstannige H.B.U.-ynstellings yn 1986 opgien yn twa 
gruttere klusters, dyl beide oer de provinsjegrizen hinne rikke: de Stichting 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (S.N.H.L.) en it Chr. H.B.O. Noord
Nederland'. 

De eardere kweekskoalle foeI oant 1952 Onder de Wet op het Lager 
Onderwijs', krige doe in selsstanddige wetlike regeling yn de 'Kweekschool
wet' en yn 1968 in Besluit Opleiding Onderwijsgevenden', dat hearde Onder 
de Wet op het Voortgezet Onderwijs' (W.V.O.). De Kleuterleidsters Oplei
dingsschool (K.L.O.S.; Frysk: B.L.O.S.) foeI fan de oprjochting yn 1947 of as 
M.B.U.-skoalle rjochtstreeks Onder dy W.V.O. Oant 1984 wiene yn Fryslän sän 
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selsstannige Pedagogyske Akademy's (P.A.) en trije B.L.O.S.-sen; dy binne 
gearraand ta twa P.A.B.U.'s, beide mei de haadfestiging yn Ljouwert; de 
iepenbiere mei in lesplak yn Drachten en de kristlike mei in lesplak yn Snits. 

De NoordeliJ"ke Leergangen (N.L.G.) binne yn 1947 stifte troch de Fryske 
Akademy. Fan de miet öf oan waard de oplieding foar M.U.-Frysk opnommen 
neist dy foar oare talen, skiednis en pedagogyk. Fan 1981 oant 1986 hawwe 
de Noordelijke Leergangen in selsstannige stifting west; sy foarmje 110, mei 
de N.L.O. Ubbo Emmius', fakulteit I fan de S.N.H.L. 

De Agogische Akademie Friesland (A.A.G.), yn 1972 mei troch de Fryske 
Akademy oprjochte, gong yn 1976 in gearwurkingsferban oan mei de tydlike 
festiging fan de Subfakulteit der Sociale Wetenschappen betreffende Welzijns
vraagstukken in Leeuwarden (S.S.W.L.) fan de Rijksuniversiteit fan Grins 
<R.U.G.) Onder de namme Sociaal Hoger Onderwijs Friesland (S.H.F.). Yn 1985 
lutsen de Grinslanners har werom op eigen hiem en waard de skoalle foar 
koarte tlid wer selsstannich. No is de S.H.F. in Onderdiel fan fakulteit III fan 
de S.N.H.L. 

7.2. UNTSTEAN EN UNTJOUWNG FAN IT FRYSK YN IT H.B.U. 

Pedagogische A kademie voor het Basisonderwijs (p.A .B.U.) 

Oml: de wiziging fan de L.U.-wet yn 1937 Frysk op de legere skoalle net 
ferplicht stelde, mar allinnich mooglik makke, seach de wet jouw er gjin 
needsaak om dat fak foar te skriuwen oan de kweekskoallen. 

Yn it leger Onderwiis waarden de lessen Frysk jOn troch Onderwizers dy1: 
nei de haadakte de Fryske Akte by de A.F.U.K. helle hiene. Lessen dêrfoar 
waarden somtiden wol yn de dei-oplieding jOn, mar it eksamen waard dochs 
troch de A.F.U.K. öfnommen (sjoch fierders it haadstik oer de A.F.U.K.). It 
hat oant 1955 duorre foardat de wet jouw er Frysk as in fakultatyf fak 
opnaam yn it learplan foar de kweekskoallen. Dat barde op advys fan de 
Kommisje-Wesselings, nei Kneppelfreed' ynsteld troch de minister van O.K. 
& W., en yn oansluting op de wiziging fan de L.U.-wet yn 1955 dyl: de 
twatalige skoalle mooglik makke. Dochs waard net daliks op elke opliedings
skoalle fan dy mooglikheid gebrOk makke: De Ryks-P.A.'s to Ljouwert en 
Drachten en de Kristlike to Snits hawwe it Frysk in plak jown yn de oplie
ding, de oare fjouwer noch altiten net!' (De Vries 1972, 194). 

Tagelyk mei de ferplichting yn it leger Onderwiis yn 1980 waarden de 
Pedagogyske Akademy's wetlik ferplichte it fak Frysk oan de studinten oan 
te bieden; dy koene sa in ekstra oantekening, nammentlik W op har akte 
helje. Tagelyk waard ek de spesjalisaasje Frysk yn it heechste learjier 
mooglik, as alternatyf foar in saakfak of in ekspresjefak. De minister joech 
lykwols gjin ekstra learaarslessen foar dy ekstra taak fan de P.A:s yn Frys
lau. Yn guon gefallen hat it foechhawwend gesach it fak Frysk foar de 
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studinten ferplicht steld; op de oare skoallen folgen dochs mear as 90% fan 
de studinten de lessen. 

Kr. Pedagogyske Akademy 
'de Him' 

8600 AD SnIta, pootbuo 113 
UI. 05150-115745 

Oanjefte nlje kursus 

Wa't der oer tiritt yn 1981 te begjimen 
mei de 

studzje ta 
ûnderwizer(es) 

kin by Us skriftIik of teIefoanysk in aan
jef1e formJlief oantreegje. 

Ynskriuwing maat barre foar 1 maart 
1980. 
TaJinen kime wurde minsken dy't 
a. • diploma VWO ha, 
b. • diploma hallO, 
C. de ak1e fan beukerliedster. 
d . • diploma 'v.h.b.o:, of 
e. iI: dipbna 'm.t.o: 

D. T. E. van der ptoeg, direkteur 

Datselde jildt foar de B.L.O.S.-sen dêr1 gjin wetlike ferplichting gou en 
nammers ek gjin eksamenregeling wie. Yn dat ferlet hat de Provinsiale 
Underwiisried foarsjoen troch tusken 1967 en 1986 it eksamen 'Frysk foar 
Beukerliedsters' of te nimmen, dêr1 mei-inoar 1813 kandidaten foar slagge 
binne (Vledder 1987: 67). Dat eksamen hie lykwols gjin rykserkenning, dat de 
beukerliedsters moasten foar it foech foar it Onderwiis op de basisskoalle net 

Tabel 7.1. 
Utrikte aktes L.U.-Frysk 

De taname fan it oantal ûtrikte aktes sOnt 1976 is in gefolch fan de fer
plichting yn it leger Onderwiis (1974) en de applikaasjekursussen (sOnt 1976). 
De delgong yn de tachtiger jierren is in gefolch fan it opdoeken fan de L.U.
kursussen oan de PA.B.U.'s. 
(Boarne: Examenverslagen L.O.-Fries.) 

1957: 36 1967: 21 1977: 35 
1958: 32 1968: 26 1978: 40 
1959: 23 1969: 30 1979: 40 
1960: 31 1970: 16 1980: 43 
1961: 15 1971: 10 1981: 63 
1962: 21 1972: 26 1982: 41 
1963:30 1973: 29 1983: 29 
1964:24 1974: 25 1984: 21 
1965: 17 1975: 28 1985: 4 
1966: 20 1976: 57 1986: 6 

1987: 4 
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allinnich de applikaasjekursus Ïolslein befoege Onderwizer' fOlgje, mar ek de 
applikaasjekursus 'Frysk '. 

De wiziging fan de L.U.-wet yn 1955 kaam ek noch de rykserkenning foar 
de Fryske Akte efterwei. It Onderwiis yn it Frysk oan de twatalige skoallen 
mocht allinnich troch learkrêften mei in foech Frysk jOn wurde; dat waard de 
akte L.O.-Fries dy1 sOnt 1957 hOnderten Onderwizers helle hawwe (sjoch 
tabel 7.1). Yn 1989 sille foar de lêste kear eksamens öfnommen wurde foar 
de ryksakte L.O.-Fries. Foar it Onderwiis yn it Frysk yn it basisOnderwiis sil 
dan hielendal gjin troch de ryksoerheid foarskreaune oplieding mear bestean, 
om1 neffens de ynfieringswet WJ-I.B.O. ek oan de applikaasjekursussen 
'Frysk' yn 1990 in ein komme silo Underwizers dy't tenei mear leare wolle as 
dat har op de PA.B.U. oanbean wurdt, sille wer oanwiisd wêze op de Fryske 
Akte fan de A.F.U.K. of de M.U.-akte fan de N.L.G. Underwizers dy't har 
oplieding sOnder oantekening Frysk öfsletten hawwe, kinne dan gjin troch de 
ryksoerheid erkend foech mear helje dat . spesjaal foar it basisOnderwiis 
omearre is. 

As tarieding op de ferplichting yn it leger Onderwiis waarden troch de 
PA.'s en B.L.O.S.-sen yn de mande mei it M.S.U. (koördinator P.W. Pietersen) 
applikaasjekursussen jOn oan alle Onderwizers dy1 it foech net helle hiene yn 
de foarm fan in L.U.-akte. De tarin op dy kursussen wie boppe ferwachting 
grut: fan 1976 öf hawwe mear as 2500 Onderwizers sa it foech helle. De 
kursus duorre 14 kear twa klokoeren, de helte foar didaktyk en de helte foar 
eigen taalfeardigens fan de kursist; dat wie wol in bytsje (sjoch: Breuker 
1985: 33). Ek op de applikaasjekursussen gou it dObele doel: eigen taalfeardi
gens en didaktyske bekwamens. It kursusboek befettet haadstikken oer 
twataligens, de taalsituaasje, taalgebrOkssituaasjes en taalaktiviteiten, ynterfe
rinsjes, it hifkjen, materialen en middels (Zondag, 1981). Gans kursisten 
waarden sa foar it earst konfrontearre mei it tinken yn learplanbegripen 
lykas begjinsituaasje, doelstelling, wurkfoarmen, hifkfoarmen en eleminten ut 
de Didaktyske Analyze, dy't ek yn it S.L.O.-projekt Naar een Leerplan Fries 
(Meestringa 1985) de haadrol spylje. 

Oan de measte Pedagogyske Akademy's yn Fryslän. wie sOnt 1968 in 
HA.F.U.-top ferbOn, dy't yn it plak kommen wie fan de eardere 'eerste 
leerkring'. Dy HA.F.U.-toppen hiene dan ek mei de funksje fan skeakel 
tusken it M.A.F.U. en de Pedagogyske Akademy. Op de measte HA.F.U.
toppen koene de learlingen Frysk as eksamenfak kieze. Dat hie in tige 
heterogene begjinsituaasje op de Pedagogyske Akademy ta gefolch, dy't ek 
foar de P.A.B.U. jildt: yn de lessen Frysk sitte guon mei in stevige taalgrOn 
yn ien klasse mei heal-alfabete' of analfabete Frysktaligen en net-Frysktali
gen, dy't ek net allegearre like motivearre binne foar de lessen Frysk. Fan 
älds is de motivaasje foar it fak op de Pedagogyske Akademy grutter by de 
Frysktaligen, mar no't it Frysk yn it basisOnderwiis in gewoan fak wurden is, 
wint de motivaasje ek by de net-Frysktaligen oan. Ut systematysk Ondersyk 
yn de santiger jierren op alle opliedingsskoallen kaam nei foaren, dat de 
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helte fan de studinten fan betinken wie, dat elke Onderwizer yn Fryslan it 
Frysk goed yn 'e macht hawwe moat; goed 60% hie each foar it nut fan de 
twatalige skoalle (Pietersen 1974: 67-69). De studinten folgje de lessen Frysk 
wier net allinnich, of yn it foarste plak foar de oantekening op it diploma; 
fierwei de measten wolle ek wat mear witte fan de taal, fine it Frysk 
nijsgjirrich en wolle de taal lêze en skriuwe kinne; fan in 'angstpsychose'
sa1 guon stimmingmakkers hawwe wolle - is op de Pedagogyske Akademy's 
en de PA.B.U.'s dan ek gjin sprake (Breuker 1978: 264-265). 

Lykwols: in foech rjochtfeardiging fan it fak Frysk op de opliedingsskoal
len is by elke nije generaasje studinten nedich, salang 1 Frysk yn de basis
foarming fan fjouwer oant sechtjin jier noch net rOnom in fanselssprekkend 
plak krigen hat. Yn it bysOnder foar opliedings hat it Pedagogysk Advysburo 
in blauboekje skreaun: De twatalige skoalle (1963). As learboek foar de 
opliedings wie de bondel Twataligens (Boelens 1971, 19813) bedoeld. Yn dat 
boek wurde eksplisyt taalsosjologyske gegevens mei pedagogyske arguminten 
ferbOn en ek wurdt rom omtinken jOn oan it bOtenlan. 

De relaasje tusken de fereaske oplieding en de Frysktalige libbenswräld fan 
de learlingen wurdt oansnien yn it Learplan Frysk foar de pedagogyske 
Akademy s yn Frysloo (1977) en ûtwurke yn it B-diel fan it Model-Onderwiis
learplan foar de P A.B.U.: Tweetalige Pabo s in Friesland (1983). De lessen yn 
de opliedingssituaasje hawwe altiten in dObel doel: de eigen taalfeardigens 
fan de studint en de didaktyk fan it fak. Om 1 de studinten mar ien of twa 
lesoeren wyks krije en de hiele oplieding troch alle wiken op in legere 
skoalle kweekje', leare net-Frysktaligen gauris mear Frysk yn de praktyk as 
yn de oplieding. Op de measte opliedingsskoallen bleau en bliuwt it brOken 
fan Frysk beheind ta de lessen Frysk. Allinnich op De Him' yn Snits bestiet 
in tradysje dat Frysk ek as fiertaal brOkt wurdt yn de lessen skiednis, 
biology en muzyk (Van der Bij 1982: 245-248). 

Yn de nije ynstitûtswurkplannen presintearje de beide PA.B.U:s yn Fryslan 
har yntusken wol as twatalige ynstituten. Hja hawwe de grOnslaggen fan it 
b-diel oemommen: 'Op de PA.B.O:s in Ftiesland wordt het onderwijs in het 
Fries geïntegreerd in het hele opleidingsprogramma en worden het Fries en 
het Nederlands als voertaal gebruikt. Een tweetalige PA.B.O. voor Friesland 
dus'. (Tweetalige PA.B.O:s in Friesland 1983: 18). 

Hoewol1 de opliedingsskoallen formeel en feitlik efter de Ontwikkelings yn 
it twatalich leger Onderwiis oanbongelje, hawwe Onderwizers dochs in fer
fryskjende ynfloed han op dat Onderwiis, sOnder stipe fan universiteit, 
ynspeksje en ministearje. It oantal studinten wie trochinoar rekkene heger as 
yn it hiele Ian (Encyclopedie 1958: 428). De kweek' wie foar gans jonges nei 
de M.U .L.O. d~ iennichste mooglikheid om fierder te learen. Dêrfandinne ek, 
dat Onderwizers yn it kulturele en iepenbiere libben yn Fryslan foar master 
opsloegen. Yn it ferline hat de kweekskoalle in wichtige kulturele funksje 
han: foar gans skriuwers, sjongers, bestjoerders en wittenskipslju hat de 
kweekskoalle it begjinpunt fan har wurkpaad west. Dy situaasje is hjoeddedei 
folslein oars, no 1 takomstige studinten yn de provinsje ût folIe mear H.B.U.-
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opliedingen kieze kinne ffi no 1 it foar har praktysk en finansjeel helte 
makliker is om in hegere oplieding te folgjen. De PA.B.U. Ontwikkelet him 
ta in skoaltype foar (benammen) famkes waans eksamenpakket fan it HA.F.U. 
gjin tagong jout ta oare opliedings yn it H.B.U. Dêrmei sakket de status fan 
de learaars yn it basisOnderwiis wol neffens dy fan de eardere skoalmasters 
yn it leger Onderwiis. As it tekoart oan learaars basisOnderwiis nei 1992 
tanimt, si! dy status ek wol wer heger wurde. 

De opliedingsskoallen hawwe nea de foarstap nommen by it staljaan fan 
twatalich Onderwiis. Ek no noch moatte geregeldwei learaars pedagogyk der 
fan oertsjOge wurde, dat it Onderwiis yn it Frysk de bern gjin skea docht 
foar har taalbehearsking fan it Nederlänsk. Frysk ferdwynt samar net wer ut 
it basisOnderwiis. It is allinnich dêrom al in ding fan belang dat ek yn de 
sürlzjes pedagogyk en Onderwiiskunde omtinken jOn wurdt oan aspekten fan 
twatalich Onderwiis yn Fryslän. 

Noordelijke Leergangen 

In Onderwizer dyl foar de oarloch de Fryske Akte by de A.F.U.K. helle 
hie, hie dêrmei it heechst berikbere diploma Frysk yn 'e bOse. Trochstrea
ming nei de universiteiten waard net allinnich keard troch de öfstan en de 
talittingseasken: earst yn 1951 waard in doktoraaleksamen Frysk ynsteld. 

As Utkomsten fan de Rapporten Fryske Biweging 1940 - 1945 hat de 
Fryske Akademy yn 1947 de Noordelijke Leergangen stifte, mei as festigings
plak Ljouwert. Yn 1956 kamen njonken-festigings yn Grins en Emmen, letter 
yn Swol en Hengelo (0.). Fan de miet öf hat dêr in oplieding M.U.-Frysk oan 
ferbOn west. Rykserkenning kaam pas yn 1955, dat de 14 diploma's M.U.-A.
Frysk tusken 1950 en 1954 en de trije diploma's M.U.-B yn 1952 waarden net 
teld yn it Rapport van de Commissie Friese-Taalpolitiek (1970: 12). It earste 
'erkende' B-diploma waard yn 1976 helle (Tussenrapport 1980: 26). Fan 1977 
oant en mei 1987 waarden 14 aktes M.U.-B Frysk utrikt. 

De Noordelijke Leergangen fersoargen de opliedings ta de M.U.-akten foar 
Fränsk, DUtsk, Ingelsk, Nederlänsk, skiednis, pedagogyk en wiskunde. Letter 
kamen der noch by: ierdrykskunde, ekonomy, maatskippijlear, Spaansk en 
teology. 

De oplieding foar M.U.-Frysk hat noait grut west, mar wie bytiden ek net 
lytser as dy foar bygelyks DUtsk en Fränsk (dyl byg. yn it kursusjier 1974 -
1975 op de hiele M.U.-A.öfieling 22 resp. 23 studinten telde tsjinoer 26 foar 
Frysk (Van Eyndhoven 1975: 16». 

Nei in earste bulk' fan 7 kursisten dyl yn 1950 it M.U.-A-diploma helje, 
dript it jierliks mei ien of twa kandidaten troch, oant yn it begjin fan de 
tachtiger jierren ynienen grutter flecht op 'e koai komt (sjoch tabel 7.2.). Dy 
is Onderwilens lykwols al aardich belune, dat de oplieding sit no Onder it 
minimum oantal studinten. Mei troch de lump-sum-finansiering' komt de 
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oplieding Onder druk te stean en hielendal no 1: de minister gjin jOnsoplieding 
tastean wol as foar itselde fak ek gjin dei-oplieding folge wurde kin yn 
itselde plak. 

In dei-oplieding ta learaar-Frysk is sOnt de oprjochting fan de 

Tabel 7.2. 
Utrikte aktes M.U.-A Frysk. 
De taname fan it oantal Utrikte aktes om 1980 hinne is te ferklearjen as 
ferfolch op it oantal Utrikte L.U.-aktes yn de jierren dêrfoar en Ut de 
ferwachting fan doe, dat Frysk ek yn it fuortset Onderwiis in gewoan fak 
wurde soe. 
(Boame: Examenverslagen M.O.-Fries en de Direksje fan de Noordelijke 
Leergangen.) 

1950: 7 1963: - 1976: 5 
1951: 4 1964: 2 1977: 8 
1952: - 1965: - 1978: 5 
1953: - 1966: - 1979: 8 
1954: 3 1967: 1 1980: 7 
1955: 2 1968: 1 1981: 10 
1956: 1 1969: - 1982: 10 
1957: 2 1970: 2 1983: 13 
1958: 1 1971: 1 1984: 13 
1959: 2 1972: 4 1985: 11 
1960: 1 1973: 1 1986: 9 
1961: 2 1974: 2 1987: 4 
1962: - 1975: 1 

It earste 'erkende' B-diploma waard yn 1976 helle (Tussenrapport 1980: 26.) 
Fan 1977 oant en mei 1987 waarden 14 aktes M.U.-B Frysk lltrikt. 

N.L.O. Ubbo Emmius' wol nei stribbe (Stellinga 1972: 184). De Provinsiale 
Underwiisried hat dêrfoar in Ontwerp-learplan lltbrocht: Fries in de lerarenop
leiding (1972); datselde waard tsien jier letter nochris dien, mar no lltgeande 
fan in ferplichte keppeling oan it fak Nederlänsk (Duipmans 1983). In oan
fraach foar san dei-oplieding is altyd öfhinklik makke fan de ferwachte 
ynfiering fan Frysk as in ferplicht fak yn it fuortset Onderwiis. Dy ferwach
ting is lykwols noch net lltkommen, dat in dei-oplieding si! der op koarte 
termyn allinnich komme as dat needsaaklik wurdt om de jOnsoplieding hälde 
te kinnen. It opdoeken fan dy jOnsoplieding kin de Stichting Noordelijke 
Hogeschool net ta beslute: it is ommers nei it ferdwinen fan de L.U.-akte yn 
1989 de iennichste oplieding ta learaar Frysk foar it twaddegraadsgebiet, en 
de iennichste yn it Fryske taalgebiet. It learplan hat jierrenlang lykop rOn 
mei dat foar de frjemde talen: oersettings en grammatika waard krekt as yn 

- 96 -



it fuortset Onderwiis it mea<>te omtinken oan jOn. It öfslutende eksamen M.U.
A dat oant 1978 öfnommen waard troch in kommisje fan bflten de oplieding, 
bestie ut in oersetting Nederlansk-Frysk en Frysk-Nederlansk, in oersetting 
fan in Midfryske tekst dêr1: ek taalkundige fragen oer steld waaren; it 
Onderdiel literatuer waard toetst yn de foarm fan in opstel. It B-eksamen 
omfieme boppedat Aldfrysk en Goatysk. De femijing fan it learplan is yn de 
santiger jierren ynset mei de tafoeging fan de flnderdielen taalbehearsking, 
twataligens, sosjology en literêre teory; dêrmei rint de oplieding mear lykop 
mei dy foar NederIansk; mar de eigen taalfeardigens fan de studint haldt in 
sintraal plak yn de oplieding. 

De eksamens bestean no ut in samling tentamens. De süidzjetüd is fêststeld 
op fjouwer jier foar de A- en trije jier foar de B-oplieding. 

Omdat de oplieding ek iepenstiet foar lju sOnder flnderw izers-akte, binne 
sOnt 1978 de flnderdielen fakdidaktyk en Onderwiiskunde mei in ferplichte 
staazje oan it learplan tafoege; sOnt 1986 ek yn de B-oplieding. Yn de A
oplieding wurdt yn dat ramt ek in oantal kolleezjes jongereinliteratuer jOn. 
Lykwols hawwe net alle besitters fan in A- of B-diploma wurk yn it (fuort
set) Onderwiis (Tussenrapport 1980: 25-26); guon bliuwe yn it basisOnderwiis, 
oaren hawwe gjin wurk of binne ferbOn oan ynstellings as de Fryske 
Akademy. It is ek net oantreklik om mei allinnich in foech foar Frysk yn it 
fuortset Onderwiis te wurkjen; it dObelde foech wie altyd in argumint foar in 
dei-oplieding oan de N.L.O. Ubbo Emmius ': de learaar koe makliker in 
folsleine baan oan in skoalle krije en soe sa minder yn in isolemint funksjo
nearje. De ferplichte kombinaasje mei Nederlansk dy1: troch Duipmans (l983: 
17) bepleite wurdt, soe ek fertuten dwaan kinne foar it ynterkultureel 
Onderwiis. De saakkundigens dy1: yn de Frysk-Nederlanske situaasje flntwik
kele is oer it learen fan it twadde taal, soe op dy wize goed brflkt wurde 
kinne by it Onderwiis troch en oan allochtoane kulturele mindertallen. De 
minister wol der lykwols op ût, dat de learare-opliedingen tenei foar noch 
mar ien fak opliede yn stee fan twa. Dat hat net allinnich neidielige konse
kwinsjes foar de hiele personielsbesetting fan it fuortset Onderwüs (it strib
jen dat dy 14 ferplichte fakken troch in beheind tal learaars jOn wurde, kin 
sa neat fan komme), foar Frysk betsjut it, dat de learaar yn it fuortset 
Onderwiis ek yn de takomst dieltüdlearaar wêze siL It needsaaklike opar
beidzjen fan de kollega's memmetaal/moedertaal' soe helte makliker en 
fanselssprekkender ferrinne as yn de oplieding dy relaasje al lein en ûtwurke 
is. As de opliedings Nederlansk en Frysk yn fakulteit I fan de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden' net ut hamels ta in foarm fan oparbeidzjen komme, 
leverje hja beide ek yn de takomst noch altyd learaars öf dy 1: mar ien 
memmetaal bestudearre hawwe en jaan kinne oan twatalige learlingen yn in 
twatalige maatskippij. 

Socianl Hoger Onderwijs (SE.F.) 
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De beide foarige opliedings binne feroardiele om Onderwiis yn it Frysk te 
jaan. Foar it Sosjaal Heger Underwiis jildt dy ekstrinsike motivaasje net. De 
foarskiednis fan it omtinken oan it Frysk en de provinsje Fryslful begjint by 
it stribjen nei in universitêre festiging yn Ljouwert. Tusken 1976 en 1985 is 
der hiel wat papier troch de kopiearmasines gien fan de Ryksuniversiteit yn 
Grins (R.U.G.), de Commissie Wetenschappelijk Onderwijs in Friesland 
(C.W.O.F.), it Buro Universitaire Vestiging Friesland (B.U.V.F.) en alle advys
en evaluaasjekommisjes dêromhinne. 

Al dat krewearjen hat in tydlike festiging fan de Subfakulteit der Sociale 
Wetenschappen betreffende Welzijnsvraagstukken (S.S.W.L.) (1976-1985) 
oplevere; en in gearwurkingsferbful fan dy subfakulteit mei de yn 1972 
oprjochte Agogische Akademie Friesland (A.A.F.) Onder de namme Sociaal 
Hoger Onderwijs Friesland (S.H.F.) (sjoch Rapport Algemen Fakulteit i.o. te 
Leeuwarden 1982: 11). It doel fan dy gearwurking wie om te Ontkommen oan 
de iensidige teoretyske oandacht fan it wittenskiplik Onderwiis én de 
benammen praktyske oandacht fan it H.B.U. Dêrfoar yn it plak soe wat nijs 
komme moatte, dat ek foar de krite fan festiging fan belang wêze soe. De 
yntegraasje fan it wittenskiplik en heger beropsOnderwiis soe begjinne yn 
Ljouwert. It hat net sa wêze mocht: de subfakulteit is wer opdoekt en fan 
dy gearwurking is allinnich de namme "Sociaal Hoger Onderwijs Friesland' 
(S.H.F.) oerbleaun, foar ien fan de stOOzjerjochtings yn Fakulteit III fan de 
S.N.H.L. 

Yn de plannen foar de nij op te setten stUdzjerjochting Maatschappijweten
schappen' wurdt dOOlik omtinken jûn oan sürlzje-Onderwerpen dy1: te krijen 
hawwe mei Fryslful en de Friezen as autochtoan taalmindertal. It Ontwikkel
jen fan in folsleine stUdzjerjochting 'Friesland en de Friezen', tOn de kommis
je 'niet zinvol', mar as öfstudearrjochting yn de sürlzje Maatschappijweten
schappen' waard wol oanbefelle: 'Regionale vraagstukken, in het bijzonder 
met betrekking tot Friesland en de Friezen' (Rapport 1982: 37). 

Yn it S.H.F. is it omtinken foar de eigen provinsje lykwols net ûtdöve; de 
tradysje én de omstannichheid dat in oantal Frysksinnige dosinten oan it 
S.H.F. ferbOn is, hawwe der foar soarge, dat yn alle fjouwer learjierren fan it 
S.H.F. studinten Frysk as karfak folgje kinne: hja kinne net allinnich praten 
en skriuwen leare, mar hja kinne yn har stOOzje as karfak ek omtinken jaan 
oan de sosjale, ekonomyske en politike skiednis fan Fryslful. Yn it earste 
learjier is taalsosjology in ferplicht Onderdiel fan it fak politikology. Yn it 
twadde learjier kiest sa likemöch in fjirdepart fan de studinten in Onderdiel 
dat te krijen hat mei Fryslful en de Friezen, dat ek yn it Frysk jûn wurdt. Yn 
ferbful mei de tarieding op har be rop krije dy studinten in oersjoch fan de 
taalferhälding yn de provinsje en de posysje fan it Frysk yn it wolwêzen. Yn 
de staazje fan alle studinten wurdt systematysk omtinken jOn oan it taalge
brOk fan de studinten. 
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7.3. TAKOMSTIGE UNTWIKKELINGS YN IT H.B.U. 

De posysje fan it Frysk op it 5.H.F. is noch net dy fan in hoekstien. mar 
it stadium fan it foarbygean oan de twataligens c.a. is oerwOn; der is yn alle 
gefallen in positive wurdearring foar wat yn dizze hoeke fan de wräld 
geande is. Foar al dy oare stlJ:lzjerjochtings fan de beide mammoet-hege
skoallen yn FrysIan soe it S.H.F. in beskieden foarbyld wêze kinne: net fan 
bûtenöf en net fan heger hän feroardiele om oandacht oan it Frysk te jaan, 
mar yntrinsyk motivearre mei it each op de takomstige wurksituaasje fan de 
studinten. 

Fan de fjouwer motiven, dy 1: foar it Onderwiis yn it Frysk yn it basis- en 
fuortset ilnderwiis jilde, wage yn it H.B.U. it pedagogysk-didaktyske en 
kulturele minder swier as it taalpolitike en it motyf fan it maatskiplike nut. 
Op de PA.B.U. en it S.H.F. wurdt de eigen taalbehearsking fan de studint 
fuortsterke troch de tarieding op it takomstich maatskiplik funksjonearjen. en 
oarsom wurdt de belangstelling foar it wurkjen yn in twatalige krite mei de 
konsekwinsjes dêrfan foar it kader fuortsterke troch de dOOlike oandacht foar 
it eigen taalgebrOk. Datselde is op de oare H.B.U.-opliedings ek mooglik - én 
needsaaklik fanwegen it rjocht fan Frysktaligen om de memmetaal te brOken 
yn kontakt mei it hegere kader. Der binne gjin wetlike of formele behinde
rings foar it brOken fan it Frysk yn it H.B.U. Dat it net of amper dien 
wurdt, is dan ek net allinnich in kw est je fan tradysje, mar ek in taalpolitike 
kar. Dy kar kin dus ek oarsom dien wurde: as de opliedings wolle, kinne sy 
de praktyske swierrichheden lykas it ilntbrekken fan Frysktalige learmiddels 
en gaadlike en motivearre dosinten oerwinne. Yn Wales en Kataloanje wurdt 
alle dagen it bewiis levere, dat de minderheidstaal goed genöch is om ek yn 
it heger Onderwiis as fiertaal brOkt te wurden. No1: de W.H.B.O. dêrta mear 
romte jout as earder wol west hat, en omdat yn beide klusters genöch 
saakkundigens op dit mêd oanwêzich is, kinne de oare H.B.U.-opliedings 
krektlikegoed as it S.H.F. yn it learplan in ilnderdiel Frysk en it brOken fan 
it Frysk as fiertaal opnimme. It belang dêrfan leit opsletten yn de mooglike 
takomstige wurksituaasje fan de studinten. 

Op technyske opliedings as de H.T .S, H.EA.o. en de Hogere School voor 
Levensmiddelentechnologie wurdt ek omtinken jiln oan taalfeardichheden as it 
lieden fan diskusjes en gearkomsten, it skriuwen fan brieven en it opmeitsjen 
fan rapporten. Foar takomstich heger kader yn dy rOnten is it in pree om net 
allinnich wat fan Fryslän, de Friezen en it Frysk öf te witten, mar ek de taal 
fan de klanten prate te kinnen: dat befoarderet net allinnich de kommuni
kaasje, mar ek de motivaasje en dêrmei de winst. 
De NA.V.O.M. hat in funksje foar it hiele Ian en dêrmei ek foar Fryslän; yn 
fergelyking ta it bedriuwslibben brOkt de oerheid yn Fryslän m1lnling en 
skriftlik mear Frysk: alle deputearren en guon boargemasters binne dêr 
positive foarbylden fan. De provinsjale bestjoersskoalle 'Rastemoff', dêr1: it 
leger en middenkader oplaat wurdt, fersoarget wol in kursus "Frysk foar 
amtners '. De N A.V.O.M. kin dus net efterbliuwe, om 1: oars aanst öfstudearre 
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hegere bestjoerskundigen foar de Fryske arbeidsmerk minder wurdich binne 
as de lju Ut it middenkader. 

In soartgelikense Ontwikkeling jildt foar de Akademie voor Gezondheids
kunde 'Fiswerd'. Mei stipe fan de Europeeske Mienskip wurdt op it heden 
oan it M.D.G.O. in projekt utfierd dat ta doel hat systematysker omtinken te 
jaan oan it taalgebrtlk yn de sOnenssoarch, benammen by roden fan dagen. As 
dat projekt fertuten docht en - sa1: it doel is - ûtstrielingseffekten hat op 
oare terreinen fan it M.D.G.O., kin it hegere kader yn de sOnenssoarch dat 
oangeande wolris efterop reitsje. 

In oare oplieding dy1: rjochte is op it omgean mei klanten, is de Hogere 
Hotelschool. It stribjen om de gasten har 1:hlis' fiele te litten yn de horeka 
wurdt yn Nederlan mear as yn it batenIan ta Utdrukking bracht troch it 
praten 'oer de grins '. Spitigemöch .•. 

• 
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