1.1 Ynlieding

In ramtlearplan hat funksje foar de skoalle as help middel om foarm en
ynhäld fan it ûnderwiis konkreter ut te wurkjen. Dit ramtlearplan giet
yn op de spesifike posysje fan it Frysk as taal fan en foar it ûnderwiis
yn twatalich Fryslän, beskriuwt de wetlike posysje èn de begrinzingen
fan de wet, it foech fan de oerheid en fan de skoallen, beskriuwt de
begjinsituaasje(s) fan de learlingen as groep yn de basisfoarming resp. de
boppebou en beskriuwt de doelstellings as utwurking fan de troch de
oerheid fêststelde kearndoelen.
It ramtlearplan sketst ek de rjochting fan de differinsjaasje foar FTl- en
FT2-learlingen, differinsjaasje yn doelstellings en metodyk, toetsing en
beoardieling.

1.2 De wetlike posysje fan Frysk yn it fuortset ûnderwiis

WVO (= Wet op het voortgezet Onderwijs) kêst 11 bepaalt, dat Frysk
in ferplichte fak is yn de ûnderbou / basisfoarming; ûntheffing fan dy
ferplichting kin sûnt 1 aug. 2006 jûn wurde troch Deputearre Steaten
fan de provinsje Fryslän.
Der binne kearndoelen foar Frysk yn de basisfoarming: in part
mienskiprike kearndoelen, in part spesifyk foar FTl-learlingen en in
part spesifyk foar FT2-learlingen.
Frysk kin oanbean en keazen wurde as fakultatyf fak yn de oare
learjierren.
Frysk kin oanbean en keazen wurde as eksamenfak yn it vmbo, havo en
vwo. Der binne eksamenprogramma's foar resp. vrnbo (GL-TL), havo
en vwo; (aanst fa aks ek foar vmbo-BB/KB).
- WVO kêst 6a makket it mooglik, dat Frysk as fiertaal (ynstruksjetaal)
brûkt wurdt by oare leargebieten. De skoalle dy't dat docht,
ferantwurdet dy kar yn it eigen belied.
Dosinten Frysk moatte in twaddegraads of earstegraads foech Frysk
hawwe op grûn fan kêst 34 en 35 fan de WVo.
De ynspeksje fan it ûnderwiis Mldt tafersjoch op it neilibjen fan de
wet en makket ienris yn de trije jier rapport op oer de kwaliteit fan it
ûnderwiis yn it Frysk.
- Nederlän hat by de ratifikaasje fan it Europeesk Hänfest foar
Regionale of Minderheidstalen (1996) goedsein foar it beskermjen en
befoarderjen fan it Frysk yn it fuortset ûnderwiis as in 'yntegraal part
fan it learplan' (kêst 8) .
-

NB Om it ûnderwiis yn it Frysk te stimulearjen, hat de provinsje Fryslän
in subsydzjeregeling (sjoch Bylage A3; der komme lykwols per 1-9-2007
oanpassings) .
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1.3 Karakteristyk fan it Frysk as fak en fiertaal

1.3.1

Maatskiplike posysje fan it Frysk

Frysk nimt yn de maatskippij en ek yn it belibjen fan de learlingen (en har
älden) in tuskenposysje yn tusken standerttaal en dialekt. Elk besköget it
Frysk as in taal en neamt dy gauris mei grutskens de 'twadde rykstaal'. Mar
dy titel en beneaming liede net as fanselssprekkend ta lykweardigens en
lykberjochtiging fan it Nederlänsk en it Frysk yn Fryslän en ek net ta in
hälding foar it Frysk oer as lykweardich oan it Nederlänsk.
It Frysk is yn Fryslän wol in sterke mûnlinge kultuertaal, fan belang foar
it sosjale ferkear tusken minsken, mar net sterk yn de saaklike wräld fan
ekonomy, ek net yn de medyske en juridyske ynfrastruktuer. De sterke
posysje as mûnlinge kultuertaal, de sichtbere en hearbere oanwêzichheid
fan de taal yn it maatskiplik ferkear en yn de media en it funksjonearjen
fan it Frysk as gewoane taal fan de omgong tusken minsken makket
wol, dat de Fryske taal en de Fryske kultuer hearre by de identiteit fan
alle 625.000 ynwenners fan de provinsje Fryslän en net allinnich by de
identiteit fan de 55% fan de befolking dy't thûs Frysk praat. It Frysk
heart wol by it kollektive besit en gewisse fan de ynwenners; en fansels
ek by dat fan de Frysktaligen bûten Fryslän. Dêrom ek by de kollektive
ferantwurdlikheid fan de minsken en fan de oerheden. Dy kollektive
ferantwurdlikheid is teffens part fan de rykdom fan de twataligens fan de
minsken en fan de maatskippij. De yndividuele persoan hat profyt fan twaen meartaligens troch de tleksibiliteit fan it tinken en troch it belibjen fan
en dielnimmen oan in kultureel ferskaat; de maatskippij fan meartalige
minsken bloeit yn in ferskaat fan taal en kultuer.
1.3.2 Needsaak fan differinsjaasje

Foar mear as de helte fan de befolking is Frysk de earste taal thûs en yn
kontakt mei famylje, freonen en de bekende sosjale omjouwing.
Alle Frysktalige minsken behearskje it Nederlänsk goed. Troch
ferstedsking, heterogenisearring fan de befolking en de taalmacht fan it
Nederlänsk (op skoalle, yn de media) kinne tsjintwurdich gäns Frysktalige
(FTl) learlingen makliker yn it Nederlänsk tinke, prate, lêze en skriuwe as
yn it Frysk. Om't Frysk as fak en as fiertaal sa marzjinaal is, is ek foar de
Frysktalige learlingen it Frysk dat sy op skoalle leare, derop ta. Op syn bêst
belibje en behearskje de FTl-learlingen it Frysk en it Nederlänsk beide as
memmetaal.
Dy maatskiplike posysje fan it Frysk hat gefolgen foar de posysje fan it
ûnderwiis yn it Frysk tusken memmetaal / Nederlänsk en frjemde-taleûnderwiis yn. Boppedat leare de learlingen it Ingelsk yn it ûnderwiis en yn
de maatskippij sa stadichoan sa goed, dat party learlingen earder tloeiend
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twatalich Nederlansk-Ingelsk wurde as twatalich Nederlansk-Frysk. Foar
de FT2-learlingen jildt dat namste sterker; sy binne gauris liniger yn it
Ingelsk as yn it Frysk.
Benammen foar NT2-learlingen is it Frysk op syn bêst in tred de taal yn
us maatskippij; foar har heart it Frysk by de echte frjemde talen Fransk en
Dutsk en by de 'nieuwe schooltalen' Spaansk, Italjaansk, Russysk, Turksk
en Arabysk.
De maatskiplike posysje fan it Frysk en de smeUe posysje yn it ûnderwiis
hawwe as utwurking, dat net alle learlingen alle fjouwer taalfeardichheden
yn it Frysk op itselde nivo behearskje sille as it Nederlansk (en it Ingelsk).
Dat bringt jin by de needsaak ta differinsjaasje yn de didaktyk.
FT1-learlingen behearskje de echte memmetaal-feardichheden ferstean en
praten fansels gans better as de FT2-learlingen. De feitlike behearsking fan
de skoalske feardichheden lêzen en skriuwen is ek foar de FTl-leariingen
sterk öfhinklik fan it systematyske ûnderrjocht en de trochgeande
oefening yn dy feardichheden. FTl-leariingen komme wol makliker
fierder mei de skoalske feardichheden, benammen as dy it karakter krije
fan it fierder ûntwikkeljen fan de memmetaal. FTl-leariingen berikke
lykwols net itselde nivo fan taalbehearsking yn it Frysk as de NT 1learlingen yn it Nederlansk; Frysktalige learlingen kinne oan de ein fan
de basisfoarming en fan it fuortset ûnderwiis makliker en folsleiner yn it
Nederlansk lêze en skriuwe as yn it Frysk. Learlingen berikke op skoalle
dus net it nivo fan 'fuH bilingual, biliterate' (Fishman 1976): folslein
twatalich, mûnling en skriftlik.
Binnen de besteande wetlike mooglikheden en mei de hjoeddeiske
metodiken (tiidsynvestearring en learrûtes) is it dochs mooglik in
trochgeande learline ut te setten en te folgjen - hoe smel dan ek - fan
pjutteboartersplak, basisûnderwiis oant mei it fuortset ûnderwiis. Foar
it learen en byhälden fan it learde yn in libbene kultueromjouwing
is it trochgeande learen fan libbensbelang. Dat is fan belang foar it
ûntwikkeljen fan de eigen belangstellingssfear fan de learlingen, foar it
fierder learen fan it mûnling en skriftlik brûken fan Frysk yn ynformele,
mar ek yn formele situaasjes. It draacht ek by ta in trochgeande
taalidentiteitsûntwikkeling.
It is de taak fan de skoalle om yn it taalbeliedsplan foarm te jaan oan
it trochgeande learen. Dêrby jilde twa wichtige skeakelmominten,
nammentlik de oergong fan basisûnderwiis nei fuortset ûnderwiis en it
oerbrêgjen fan it gat tusken de basisfoarming en de boppebou.
Dêrta moatte de skoallen goed dokumintearje wat it learoanbod
(kurrikulum) is en tagelyk wat de learling leart. In taalportfolio fan de
yndividuele learling mei gegevens oer learûnderfinings, learresultaten en
oer it nivo fan de taalbehearsking is in nuttich·oerdrachtsdokumint.
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1.3.3. Underwiis yn Fryske taal en kultuer

Lykas al efkes oantsjut yn de Ynlieding binne it kurrikulum en it
eineksamenprogramma Frysk foar it fuortset ûnderwiis ferbrede
fan taal en literatuer ta taal en kultuer. Taal, dat wol sizze alderearst
taalfeardichheden, en literatuer bliuwe, mar it elemint kultuer is nij.
Kultuer omfiemet de eleminten sosjolinguistyk, skiednis en fansels kultuer,
yn romme sin: sawol 'hegere' as mear folksaardige foarmen fan kultuer. De
foarnaamste reden om it programma te ferbreedzjen is dat de learling de
talige en kulturele situaasje dêr't er aldendei yn ferkeart, weromfine moat
yn it skoalprogramma. De learling moat net allinnich feardich wurde
(kinne) yn it Frysk, hy moat dy feardichheden ek yn in sinfolle kontekst
sette kinne. En fansels moat er de käns krije om mei te dwaan, passyf en
as it heal kin ek aktyf, oan de Fryske kultuer. It giet yn alle gefallen net
allinnich om kognitive, mar likegoed ek om affektive doelen. It is goed om
te betinken dat dêrby it perspektyf, de belibbingswräld fan de learling tige
syn gerak krije moat. Ek by de frjemde talen is kultuer in ûnderdiel fan it
lesprogramma.
Taalfeardichheden en literatuer hoege wy hjirre net fierder ta te ljochtsjen,
mar it is miskien wol goed om it begryp kultuer noch wat neier ut te
wurkjen. Wat de sosjolingwistyske aspekten fan kultuer oangiet, is it fan
belang dat de learling each krijt foar de funksje en de foarm fan it Frysk.
Dan giet it om funksjonele ûnderwerpen as taal en dialekt, taalhälding en
taal en maatskippij en foarmaspekten as ynterferinsje en taalnoarm. By de
funksjonele aspekten liket it us winsklik ta om in histoaryske ferdjipping
mooglik te meitsjen.
By skiednis achtsje wy it fan belang dat de learling de haadsaken fan de
histoarje fan de direkte wrald om him hinne kennen en begripen leart en
dat er ut it bekende wei de stap nei de 'grutte' wräld sette kin.
Kultuer omfettet fansels 'hegere' uteringen as literatuer, byldzjende
keunsten, film en muzyk, mar dêrneist freegje wy ek romte foar mear
folksaardige foarmen, bygelyks: amateurtoaniel, muzykkorpsen/
koarmuzyk en Fryske sporten. En lykas sein: de 'eigen' wräld fan de
learling foarmet in sintraai utgongspunt: wat is syn muzykkultuer, wat syn
belibbing fan it Frysk, wat syn bining mei it ferline, ensafuorthinne. Ek it
kulturele erfgoed (musea, äldheidkeamers, kulturele ynstellingen) is fan
belang. Yn in noch wat rommer ferbän fan kultuer falt fierder te tinken
oan ûnderwerpen op it mêd fan länskip, natuer en arsjitektuer. Wêr't it
om giet, is dat de learling him letterlik thusfielt yn syn eigen mienskip.
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1.4 Wêrom Frysk yn it ûnderwiis (fak en fiertaal)?

Frysk as fak is in gegeven yn de wvo. Der is dus gjin diskusje nedich oer
de fraach àft Frysk yn it kurrikulum opnommen wurde moat. Allinnich
oer de fragen wêrta it ûnderwiis bydrage sil yn de ûntwikkeling fan de
learling en hoe't it ûnderwiis yn it Frysk foarmjûn wurde kin om te
foldwaan oan de kearndoelen.
Fansels is it goed om oer it wêrta en hoe nei te tinken, ek om yn in
foarljochtingspetear mei de álden en de learlingen dûdlik te meitsjen, dat
it ûnderwiis yn it Frysk gjin hobby is, mar diel ûtmakket fan in bewust
belied, op skoallenivo, fan gemeenten en fan de provinsje, op nasjonaal
nivo en op Europeesk nivo.
It basisargumint foar it ûnderwiis yn it Frysk is dit: álden hawwe de frije
taalkar om de bern grut te bringen yn de taal dy't har it bêste taliket. Op
grûn fan de Europeeske Rjochten fan it Bern hawwe alle bern rjocht op
ûnderwiis yn de memmetaal. De oerheid hat de plicht om de bern kánsen
te bieden ta ûntwikkeling fan de persoan yn alle kwaliteiten. De plichten
fan de oerheid hawwe wol gradaasjes fan foarsjennings en ynspannings
foar de ûnderskate memmetalen neffens de oantallen bern dy't in
bepaalde taal prate.
NB De foargeande alinea jout in juridyske legitimearring. Neist en
ûnófhinklik stiet in hiel oar argumint, dat wy perfoarst net ferjitte
meie: as it op kiezen oankomt, kieze bern fansels ek foarsafier mooglik
dy fakken dêr't se nocht en niget oan hawwe! Dat jildt dus benammen
foar Frysk as eksamenfak. Bern / learlingen kie ze Frysk omdat se wat
mei Frysk hawwe. SeIs as de kar negatyf formulearre wurdt (lykas 'ik
kin / wol gjin Fránsk of Dûtsk'), dan sit der dochs ek faak it affektive
argumint achter fan niget oan Frysk.
Neffens de gongbere ynternasjonale definysje hat twatalich ûnderwiis
betrekking op it brûken fan de twadde taal of de frjemde doeltaal as
fiertaal / ynstruksjetaal by it ûnderwiis. It ûnderwiis yn allinnich Frysk as
fak (of in frjemde taal allinnich as fak) jildt dus net as 'twatalich ûnderwiis'
neffens de ynternasjonale definysje.
Dat wol net sizze, dat Frysk as fak sûnder fersterking mei Frysk as fiertaal
gjin wearde hat. It ûnderwiis yn it Frysk as fak makket it de learlingen
yn alle gefallen makliker om diel te hawwen oan it maatskiplik ferkear
dêr't Frysk yn brûkt wurdt. Frysk as fak foar alle learlingen makket ek
dat elkenien yn alle gefallen Frysk ferstean en, as it heal kin, ek lêze kin.
In gefolch dêrfan is, dat beide talen yn ien petear brûkt wurde kinne en
gjinien him hoecht te ferbrekken.
Systematysk en yntinsyf twatalich ûnderwiis liedt ta 'fermearderjende
twataligens' fan it yndividu èn ta taalrykdom fan de mienskip.
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Twatalich ûnderwiis en ek ûnderwiis yn it Frysk as fak is lykwols gjin
aksioma.
Alle arguminten en motiven foar twatalich ûnderwiis kinne gearfette
wurde yn fjouwer
Arguminten foor twatalich ûnderwiis:

rjocht op ûnderwiis yn de memmetaal / pedagogysk argumint;

kultuer -argumin t;
sosjaal-pedagogysk en sosjaaJ-ekonomysk argumint;
taalpolityk argumint: ûnderwiis yn in taal draacht der ta by, dat it
Frysk as selsstannige taal bestean bliuwt en trochjûn wurde kin oan de
kommende generaasjes.
Pedagogysk argumint
Grûnslach fan it ûnderwiis yn it Frysk en elke memmetaal is it rjocht fan
it bern om de eigen ûntwikkeling en it ûntdekken fan de wrald te dwaan
yn en mei help fan de eigenste memmetaal (sjoch ferklearring fan de
Rjochten fan it Bern fan de Feriene Naasjes).
Idealiter is twatalich ûnderwiis basearre op lykweardigens fan beide talen
èn rjochte op de behearsking fan beide talen op itselde hege nivo (folsleine
twataligens, mûnling en skriftlik).
Maatskiplik funksjonearjen
It is nuttich om Frysk (op syn minst passyf) te behearskjen foar it
maatskiplik funksjonearjen: yn sosjale beroppen en yn it ferieningslibben
is Frysk ferstean en praten fan belang foar goed kontakt mei de klanten en
de mei-minsken.
Kultureel argumint
Fryslan hat in twatalige kultuer; de eigenheid komt ta utering yn de
Frysktalige kultueruterings: muzyk (sjongen, CD's), literatuer, radio &
televyzje. Troch it ûnderwiis kin de learling yn de kunde komme mei dy
kultueruterings en ek aktyf dielnimme oan de Fryske kultuer.
Taalpolityk argumint
Frysk is in min ofte mear bedrige taal. Goed ûnderwiis (mûnling en
skriftlik) draacht derta by, dat it Frysk funksje haldt en bestean bliuwt as
kultuertaal foar de folgjende generaasjes.
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It niget-argumint
Boppesteande fjouwer arguminten binne gauris yn de literatuer oer Frysk
yn it ûnderwiis te finen. Lit us lykwols net ferjitte dat ek it argumint
'niget oan it Frysk' (niget oan it fak) in deagewoan en fanselssprekkend
argumint is om it fak te jaan. Dat jildt foaral foar it jaan fan Frysk
yn eksamenklassen: learlingen moatte dj fakken kieze kinne dêr't se
aardichheid oan hawwe. Dat leit ek hielen dal yn de geast fan de wet. Sjoch
ek de NB earder yn dizze paragraaf.

1.5 Doelstellings taalfeardichheden; it EFR

Efkes Ofsjoen fan de komponint kultuer, lizze de doelstellings fan it
ûnderwiis yn it Frysk yn de nei te stribjen nivo's fan taalbehearsking
en yn it befoarderjen fan in positive taalattitude. Se binne omskreaun
yn de kearndoelen foar de basisfoarming en yn de eksameneasken en
eksamenprogramma's foar resp. vmbo, havo en vwo. De kearndoelen
en de eksameneasken binne rjochte op de eigen taalbehearsking fan
de learlingen en it taalgebrûk, op it funksjonearjen yn in twatalige
maatskippij en op de oriïntaasje op de twatalige kultuer.
Foar learlingen seis en foar de maatskippij (ferfolchûnderwiis en
wurk) is it needsaaklik om te bepalen hokker nivo fan taalbehearsking
uteinlik berikt is nei safolle jier ûnderwiis. De kearndoelen en
eksamenprogramma's wurde utwurke yn in kurrikulum en toetsen en
eksamens. It nivo fan dy toetsen en eksamens ferskilt ut soarte tusken
skoallen en lannen. Foar de maatskippij is it nuttich, dat dy nivo's
fergelike wurde kinne mei wat yn oare lidsteaten gebeurt.
De Ried fan Europa hat in Europeesk Referinsje Ramt ûntwikkele: it
'Common European Framework ofReference' (EFR; sjoch Bylage A2) .
Dat Referinsjeramt is bedoeld is om de gearwurking tusken
ûnderwiisynstellings yn ûnderskate lidsteaten te befoarderjen en in
goede grûnslach te bieden foar it erkennen fan taalkwalifikaasjes. Tt is ek
in ynstrumint foar learlingen en studinten, dosinten en ûntwikkelders
fan taalkursussen, eksamenynstellings en ûnderwiismanagers om de
wurksumheden en doelen op elkoar Of te stimmen.
Mei help fan it Referinsjeramt kinne de taalkwalifikaasjes op skoallenivo
of nasjonaal nivo fergelike wurde mei in ynternasjonale ska al. Dy ska al
jout ekstra ynsjoch yn it nivo fan de taalbehearsking neist de ótkomsten
fan de nasjonale eksamens.
Tt referinsjeramt moat in hàldfêst biede om de eigen ûnderwiispraktyk
èn de eigen ûnderwiisdoelen te beskriuwen. Tt referinsjeramt biedt dêrta
alle needsaaklike deskriptive kategoryen mei de neikommende seis
referins jeni vo' s:
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Al

A2
81

82
Cl
C2

Breakthrough
Waystage
Threshold
Van ta ge
Effective Operational Proficience
Mastery

Startnivo
Underweis
Drompelnivo
Trochsettersnivo
Redsum
De taal master

Dy seis nivo's binne fierder utwurke yn beskriuwings fan 'ik
kin' -bewearings op fiif taalfeardichheden: ferstean, lêze, sp rekke
(ienrjochtingsferkear), prate (ynteraksje) en skriuwe.
Dit is oersichtlik gearfette yn it boekje 'Nederlandse taalkwalificaties in
Europees verband. Nederlandse examenniveaus voor Frans, Duits en
Engels en hun plaats op de Europese schaal van taalvaardigheid' (SLO,
2001).
Foar it tapassen fan dizze referinsjeskaal by de beskriuwing fan doelen
en eindoelen fan it ûnderwiis binne twa referinsjepunten fan belang,
nammentlik it begjin fan it fuortset ûnderwiis en de ein.
Op hokker nivo fan taalbehearsking Frysk begjint de
yndividuele learling yn it fuortset ûnderwiis nei 8 jier basisûnderwiis? /
Hokker nivo fan taalbehearsking Frysk ferwachtet de skoalle foar fuortset
ûnderwiis fan de taleverjende basisskoalle? By it bepalen fan it ynstapnivo
wurdt formeel gjin, mar feitlik al ûnderskied makke tusken FTl- en
FT2-learlingen; dat ûnderskied wurket troch yn de kearndoelen fan de
ûnderbou, mar net yn de eksamenprogramma's fan de boppebou.
Ynstapnivo's:

Mei hokker nivo fan taalbehearsking stappe de learlingen oer
fan de ûnderbou nei de boppebou resp. ferlitte de learlingen it fuortset
ûnderwiis?
Oars formulearre:
Wat is oan de ein fan de basisfoarming it nei te stribjen nivo foar FTllearlingen (ferstean, lêzen, sp rekken, praten en skriuwen)?
Wat is oan de ein fan de basisfoarming it nei te stribjen nivo foar FT2learlingen (ferstean, lêzen, sp rekken, praten en skriuwen)?
Op skoallen mei NT2-learlingen:
Wat is oan de ein fan de basisfoarming it nei te stribjen nivo foar NT2learlingen?
Wat is it trochstreamnivo fan tuskenbou nei boppebou?
Wat is it utstreamnivo oan de ein fan vmbo?
Wat is it utstreamnivo oan de ein fan havo?
Wat is it utstreamnivo oan de ein fan vwo?
In skematysk oersjoch fan wat de projektgroep as yn- en
utstreamnivo's sjocht, stiet yn bylage B2.2.
Utstreamnivo:
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In oar ynstrumint foar de dokumintaasje fan de taaleftergrûn en de
taalbehearsking fan de yndividuele learling is it saneamde 'taal portfolio'.
Dat is ek bedoeld om mear gearhing en öfstimming mooglik te meitsjen
yn Europeesk ferbän.
In taalportfolio fan de yndividule learling bestiet ut trije parten:
in taalbiografy, dêr't de learling de eigen taallearûnderfinings, likegoed
op skoalle as bûten skoalleferbän, yn beskriuwt en dokumintearret;
in talepaspoart, dêr't de learling mei help fan de skaal fan it Europeesk
Referinsjeramt yn oanjout hokker nivo fan taalbehearsking oft yn de
ûnderskate talen berikt is;
in dossier, dêr't de learlingen foarbylden fan eigen wurk yn opnimme
kinne, ek bedoeld om oannimlik te meitsjen wat de ynskatting fan it
eigen taalnivo is.
Yn it taalportfolio kin de learling seIs geregeldwei byhälde wat de
foarutgong yn eigen taalbehearsking ynhäldt. In taalportfolio is dus gjin
momintopname, mar in dynamysk projekt fan de learling seIs.
Yn in SLO-VLLT-projekt ut 2005 binne by de seis nivo's fan it Europeesk
Referinsjeramt foar alle taalfeardichheden konkrete utwurkings makke yn
de foarm fan 'ik kin wol' -bewearings. Oan de hän fan dy bewearings kin
de learling bepaie wat er al kin èn wat er noch byleare wol. It taalportfolio
en dy utwurkings kinne fan ynternet ófhelle wurde fia
www.europeestaalportfolio.nl
In taal portfolio is krekt foar meartalige learlingen in nuttich ynstrumint
om mei grutskens sjen te litten wat sy of hy wól kin en behearsket fan de
ûnderskate talen dy't oan de oarder binne. In eigen taalportfolio kin ek in
bydrage leverje oan in positive taalhälding fan de learling. It ûnderwiis as
sadanich, lykwols, moat sa ynteressant en oantreklik wêze dat learlingen
aardichheid oan it Frysk krije en nocht oan it ûnderwiis en dat se oan de
eigen omjouwing utstriele wolle dat it foar harsels en oaren de muoite
wurdich is om jin ta folslein twatalich minske te ûntwikkeljen.
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1.6 Trochgeande learline

De learling sit ferplichte op skoalle fan 5 oant 16 jier. Yn de praktyk fan
4 oant 16 of 18 jier. Ideaal is it as foar elk fakgebiet in trochrinnende
learline ûtsetten wurde kin, sawol foar it leargebiet / fak as foar de
yndividuele learling, dy't begjint yn it primêr ûnderwiis, de oansluting
mei de basisfoarming hannen en fuotten jout (bygelyks yn in
oerdrachtsdokumint) en it ynstapnivo foar de eksamenklassen fan de
boppebou definiearret. In trochgeande learline foar Frysk is net allinnich
fan belang foar it feitlike taallearen en it trochgeande taalgebrûk fan
de learling, mar ek foar de opbou fan it gefoel fan eigenwearde fan
de learling en it fersterkjen fan de taalgrutskens ('encouragement' en
'empowerment'). As it Frysk de hiele skoalle troch diel ûtmakket fan it
kurrikulum (hoe smel ek), betsjut dat foar de learling dat it Frysk der
echt ta docht en echt meitelt; as it Frysk allinnich sa ût en troch yn it
kurrikulum foarkomt, betsjut soks, dat it Frysk allinnich foar spek en brea
meidocht of allinnich op it roaster stiet omdat dat no ienkear moat (mar
gjin draachflak hat yn de skoalle).
Sa'n bewust ûtsette en dokumintearre learline helpt de dos int en de
learling by it plakbepalen en it formulearjen fan de leardoelen foar de
ferskillende fazen yn it kurrikulum. In oerdrachtsdokumint kin der ek
ta bydrage, dat dosinten yn de basisfoarming en yn de twadde faze net
hieltyd wer op in nul-nivo begjinne.
Foar de trochgeande learline is it needsaaklik, dat troch de basisskoallen
better yn kaart brocht wurdt wat yn it basisûnderwiis feitlik dien
wurdt oan Frysk as fak en as fiertaal. Dêrby giet it net sasear om
tiidsynvestearring as wol om de metodiken en de learynhalden om de
kearndoelen te berikken; de kompetinsjes yn termen fan feardichheden
(mûnling en skriftlik) en de wurdskat en taalynhälden dy't leard binne
om te foldwaan oan de kearndoelen. De skoallen foar fuortset ûnderwiis
soenen oan de taleverjende basisskoallen dûdliker fertelle kinne wat sy
ferwachtsje oan ynstapnivo fan de learlingen. Yn it basisûnderwiis wurkje
de dosinten mear Ut in algemiene didaktyk en pedagogyk wei rjochte op
in bepaalde leeftiidsgroep (pedagogyske generalisten), wylst yn it fuortset
ûnderwiis de dosinten dochs mear rjochte binne op it oerdragen fan
learstof. Beide partijen moatte elkoars ynsjoch en elkoars wurkwize better
leare te begrip en om foar de learling de oergong fan basis- nei fuortset
ûnderwiis natuerliker te meitsjen. Oant no ta begjinne dosinten Frysk yn
de basisfoarming gauris mei it befreegjen fan de learlingen oer de eigen
taal, taalbehearsking en wat sy leard hawwe op de basisskoalle. Op dy wize
bepale sy in ynstapnivo. De formele parten fan dy ynformaasje kinne
lykwols ek troch de taleverjende baisskoalle oerdroegen wurde, bygelyks
brûkte learmaterialen (tink oan skoalleradio en skoalletelvyzje mei it
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tydskrift Switsj, brûkte lêsboeken en foarlêsboeken, wurdlisten, al of net
meidwaan oan skoalle-eksamen Frysk (Afûk) en oan de Cito-toets foar
Frysk). Sjoch ek par. 2.2.
Yn in SLO-VLLT-projekt wurdt yn 2007 in ynstrumint ûntwikkele
dat it skoallen en dosinten makliker makket inoar te ynformearjen
oer wurkwize èn oer it troch de yndividuele learling. berikte nivo
fan taalbehearsking. Yn datselde projekt sille ek saneamde 'leerzame
activiteiten' ûntwikkele wurde dy't pas se yn it taalportfolio.
In apart ferskil tusken basisûnderwiis en fuortset ûnderwiis betreft
de kearndoelen: de kearndoelen foar it primêr ûnderwiis hawwe gjin
differinsjaasje, dy foar de basisfoarming yn it fuortset ûnderwiis wol
(fêststeld yn 2005). Ut de trochrinnende learline wei tocht soe in situaasje
oarsom logysker wêze. By de folgjende revyzje sille dy kearndoelen grif
better op inoar Ofstimd wurde. Mar hawar; nammers yn de ûtwurking fan
de kearndoelen foar it primêr ûnderwiis komt de differinsjaasje wol oan
bod.
In oar wichtich elemint fan de trochgeande learline is de mooglikheid om
yn de klassen tusken de basisfoarming en de eineksamenklassen ûnderwiis
yn it Frysk te folgjen. Foar alle learlingen of as karfak. (Op guon vmboskoallen kinne de learlingen yn de tuskenklassen Frysk kieze yn stee fan
Fransk.) As yn alle learjierren fan it fuortset ûnderwiis Fryske les jûn
wurdt, jout dat in dûdliker byld en häldfêst foar it ynstapnivo fan de
boppebou fan it vmbo en oan de twadde faze fan havo en vwo.
De skoalle kin ek kieze foar in learline 'taal' dêr't Nederlansk en Frysk
beide as lykweardich yn ûnderwiisd en leard wurde. Boustiennen
foar sa'n benadering binne al formulearre yn Nieuwenhuijsen (1994).
Yn dy publikaasje binne foar de ferskillende fakûnderdielen en
feardicheden mooglikheden sketst fan oparbeidzjen en transfer fan
kennis en feardichheden yn beide talen. Foar de twatalige learlingen
fanselssprekkend: it kurrikulum kin gans oan wearde winne as dêr
systematysk en mei sin gebrûk fan makke wurdt. Dat begjint mei twatalige
leararen, by foarkar dus sokken dy't beide memmetalen yn Fryslan
ûnderwize kinne.
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1.7 Mooglikheden fan organisaasje en differinsjaasje
Jierklassen

Tradisjoneel krije de learlingen ien oere (45 of 50 minuten) wyks Fryske
les, meastal allinnich yn it earste learjier. Foar de longitudinaliteit is it in
goed ding as de learlingen alle learjierren troch ûnderwiis yn it Frysk krije
soene. Yn de nije ûnderbou is plak frij holden foar eigen keuzes: 'de vrije
ruimte'. Dy kin no dus ek brûkt wurde om learlingen dy' t dat wolle, ek yn
klas 2 vmbo en yn klas 2 en 3 havo/vwo Frysk folgje te litten.
Oare foarmen

Der binne lykwols ek oare organisaasjefoarmen mooglik. It effekt fan
ienoerefakken is ornaris net sa grut: de learlingen moatte harren oandacht
oer te folle saken ferpartsje.
A In oare tiidsyndieling
1. Dy 40 wiken fan 50 minuten (= 2000 minuten) yn it earste learjier,

kinne bygelyks roastere wurde as
20 wiken (in healjier) mei twa lessen fan 50 minuten;
15 wiken fan 3 lessen fan 45 minuten;
twa kear 10 wiken mei lessen fan 70 minuten.
As in skoalle kiest foar in foarm fan periodisearing, binne der dus wol
oare mooglikheden te betinken ut in eachpunt fan effektiviteit wei.
2. In skoalle kin ek kieze foar in tal koarter duorjende projekten (modules)
mei Frysk yntegreard yn oare fakgebieten. De beskikbere tiid soe dan ek
oer mear jierren ferdield wurde kinne.
It foardiel fan dy foarm is dat it Frysk in natuerliker plak kriget,
yntegrearre yn it ûnderwiis. In neidiel kin wêze dat der te min romte is
foar it oanlearen fan saken as stavering, wurdskat ensfh. Mar foar skoallen
mei in protte net fan-hus-ut Frysktalige bern kin sa'n foarm hiel gaadlik
wêze.
B Oare groepearringsfoarmen
1. In skoalle kin beslute ta homogene klassen ('streaming') as it

organisatoarysk mooglik is mei mear leararen Frysk op deselde tiid Fryske
les te jaan oan learlingen ut ferskillende klassen (of mei ien learaar op
ferskillende tiden ).
2. In skoalle kin kieze foar t1eksibele learwegen mei koarter.duorjende
projekten, selsstannich learen en projektIearen. It jout in kans om
learlingen mear selsstannich de doelstellings formulearje te litten en de
learwegen utdokterje te litten.
Foar de twadde en tredde klassen liket dy foarm hiel goed yn te passen yn
in systeem mei i-oeren of karoeren.
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Differinsjaasje yn de klasse
In protte leararen fine it dreech om de les didaktysk sa yn te rjochtsjen,
dat de ferskillen tusken learlingen wat betreft de taalbehearsking en de
learmooglikheden har gerak krije yn de lesdoelen, de opdrachten en de
toetsing. Dochs binne dat de konkrete foarmen fan differinsjaasje yn de
klasse dy't rjocht dogge oan de ferskillen tusken learlingen, dy't foar de
learlingen dudlik binne en dy't foar de àlden oannimlik binne.
Differinsjaasje kin plakfine fia bygelyks:
- learrûtes en learwegen as wizen om de doelen te berikken:
divergearjend en konvergearjend;
ferskillende wurkfoarmen;
groepswurk (yn heterogene groepen bygelyks om de taal in natuerlik
plak te jaan)
- yntinsyf brûken fan de mooglikheden fan ynternet (databanken,
kon taktmooglikheden, skriuwrûn ten).

1.8 Toetsing

Tradisjoneel stelt de dosint in toets op, dy't de learling makket en dêr't
in sifer foar takend wurdt. Dêr is ut in eachpunt fan faliditeit fan it
ûnderwiis wol wat foar te sizzen, mar ut in eachpunt fan motivaasje en
selsstannich learen fan de learlingen binne der ek oare mooglikheden fan
toetsing, bygelyks:
it opsetten fan in taaldoarp mei alle eleminten dêrfan (as ófspegeling
fan it echte libben);
- it organisearjen fan in ekskurzje of reis mei alle eleminten dêrfan yn it
Frysk.
Foar it oanlearen en toetsen fan wurdskat en taaleigen (in ûnderdiel dat
mear systematysk omtinken nedich hat asdat it gewoanwei kriget) kin
gebrûk makke wurde fan de foarbylden dy't ].A. Mondria beskriuwt yn
syn artikel Tien minder bekende toetsvormen (Mondria 2004).
De dosint kin gebrûk meitsje fan diagnostyske toetsen oan it begjin fan de
basisfoarming en oan it begjin fan de boppebou vmbo resp. twadde faze
havo/vwo. En fansels fan ófslutende toetsen.
Toetsen foar Frysk kinne ûntwikkele wurde mei de toetsen foar oare
talen yn Dialang (sjoch adresselist Bylage A5), mar ek yn it boartlike en
utnoegjende ynternetprogramma ZARB, dat foar Dutsk ûntwikkele is,
mar frij maklik tapast wurde kin foar oare talen (op dy webside steane ek
tapassings foar Ingelsk, Frànsk, Nederlànsk; sjoch adres yn Bylage A5). De
tapassing freget wol wat wurk, mar men ho echt yn alle gefallen net it tsjil
op 'e nij ut te finen. Yn it ramt fan it fakmiensker Frysk ('fakcommunity')
wurdt, ûnder oare mei help fan de dosinten Frysk, in toetsebank opsetten,
dy't dan foar alle kollega's Frysk fertuten dwaan kin.
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1.9 Frysk as fiertaal by oare fakken
Frysk as fiertaal yn de lesoeren Frysk as fak is foar de m easte dosinten en
learlingen fanselssprekkend, omdat en foarsafier't it ûnderwiis yn Frysk
as memmetaal betreft. Dat gebrûk fan Frysk as fiertaal past ek prima by it
ûnderwiis fan Frysk as twadde taal. It brûken fan de doeltaal as fiertaal yn
de les is ek de gongbere praktyk by Ingelsk; by Dûtsk, Fransk en Spaansk
is it brûken fan de doeltaal as fiertaal yn alle gefallen in didaktysk stribjen.
De dos int kin stapke foar stapke ek de FT2-learlingen derta bringe om
Frysk yn de klasse yn formeel en ynformeel kontakt mei de oare learlingen
te praten.
De foarbylden dy't Paul Goossen (Goossen 2002) foar Dûtsk as fiertaal yn
de klasse beskreaun hat, kinne maklik tap ast wurde foar de lessen Frysk.
Frysk as fiertaa l by oare fakken is in hiel oar ferhaal. Yn par. 1.4 is al
oanjûn dat echt twatalich ûnderwiis systematysk en doelrjochte gebrûk
makket fan de doeltaal as ynstruksjetaal ('medium of instruction') by oare
fakken en leargebieten. Dat kin yn begjinsel by alle fakken, mar foar Frysk
is it yn it primêr ûnderwiis benammen gebrûklik by wraldoriïntaasje en
kreative fakken . De skoalleradio- en skoalletelevyzjeprogramma's en it
tydskrift Switsj (mei lêsteksten en ferwurkingsmateriaal) biede hieltyd
aktuele learstof. Dy tradysje wurdt yn it fuortset ûnderwiis trochset mei
de skoalletelevyzjeprogramma's en it tydskrift Linkk (mei lêsteksten en
ferwurkingsmateriaal). Foar party learlingen is dat in goede mooglikheid
om yn de kunde te kommen mei ûnderwerpen en tem a's dy't fan belang
binne foar de kulturele en maatskiplike oriïntaasje fan de learling. It
Taalsintrum Frysk fan CEDIN (it eardere GCOfryslêm) hat in oantal
projekten ûntwikkele dêr't de learstof, ferwurkingsmater iaal en taalgebrûk
op in yntegrearre wize oanbean en ûtwurke wurde. Dy projekten biede
goede ynfollings foar projektûnderwiis mei Frysk as fiertaal. Op dy
wize kinne de learlingen sels ferban lizze tusken de skoalle en de eigen
omjo uwing fan learen en libjen. Op dy wize wurdt ynfolling jûn oan it
Frysk yn it deistich libben fan de learlingen, ek foar FT2-learlingen (sjoch
ek par. 1.3.3).
Foar in fierdere en systematyske ynfolling fan Frysk as fiertaal by oare
fakken en leargebieten soe in brede kultuerpedagogyske diskusje oangien
wurde moatte oer de kulturele ynhalden en wearden fan it Frysk en
Fryslan, ek yn (ynter)nasjonaal perspektyf. Dat is fan belang foar de
learlingen, dy't har ûntwikkelje moatte ta meartalige Europeeske boargers
(Riemersma 2001).
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1.10 De dos int as saakkundige I de kompetinte dosint

De learaar Frysk is in gewoane moderne dosint, dy't in passend foech hat
en fakbekwaam is. Hy of sy soarget derfoar de ûntwikkelings yn it fak by
te hàlden troch fakliteratuer te lêzen en troch gebrûk te meitsjen fan de
mooglikheden fan byskoalling en ynterfisy.
De learaar Frysk foarmet (idealiter) mei de kollega's Nederlänsk in seksje
'memmetaal / moedertaal'. Mei de kollega's Frysk sit er yn de ynternetfakcommunity ('fakmiensker') Frysk.
Troch aktyf diel te nimmen oan aktiviteiten fan de seksje Frysk fan de
Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT) kriget en häldt de learaar
Frysk sicht op de ûntwikkelings yn it tale-ûnderwiis, yn Fryslän, Nederlän
en Europa.
Sokke aktiviteiten binne:
de jierlikse algemiene stûdzjedei fan de VLLT (meast yn novimber);
- de jiergearkomste fan de VLLT (meast yn jannewaris);
de twajierlikse konferinsjedei 'Fierder mei Frysk' fan de Seksje Frysk
fan de VLLT (meast begjin oktober);
- de stûdzjemiddei fan de Seksje Frysk fan de VLLT yn de tussenlizzende
jierren (meast ein septimber);
- de jiergearkomste fan de Seksje Frysk fan de VLLT (meast yn
febrewaris) .
1.11 Learare-oplieding en neiskoalling

De learare-opliedings fersoargje de inisjele oplieding om it ûnderwiisfoech
te heljen, twaddegraads en earstegraads. Oan de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden (NHL) is in foltiid-oplieding Frysk foar it twaddegraadsfoech
ferbûn, neist de dieltiidoplieding. De NHL en de Seksje Frysk oan de
Ryksuniversiteit Grins hawwe opliedings foar it earstegraads foech. De
learare-opliedings fersoargje ek neiskoallingskursussen en spesjale
opliedingstrajekten. De learare-opliedings Frysk hawwe troch har posysje
binnen de hegeskoalle resp. de universiteit ek de ymplisite taak om derfoar
te weitsjen dat Frysk net op in pedagogysk eilantsje groeit en bloeit, mar
in fanselssprekkend plak ynnimt yn it gruttere gehiel fan it ûnderwizen en
learen op skoalle.

1.12 Ta beshit

As de skoalle oan de slach giet mei de ûtwurking fan it ramtlearplan yn de
skoallepraktyk, komt in grut tal ûnderwerpen op it aljemint om oer nei te
tinken en te beskriuwen foar de eigen skoallesituaasje. De skoallen moatte
dan seis neitinke oer de eigen fisy op twataligens fan skoalle en learlingen.
Yn dat tinkproses soenen de aktoaren yn de skoalle (direksje, dosinten,
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älden, learlingen) meielkoar omtinken jaan moatte oan:
- fisy op it belang fan ûnderwiis yn it Frysk as part fan de twatalige
provinsje Fryslän; yn it ferlingde dêrfan: Frysk as twadde autochtoane
taal fan Nederlän ('tweede rijkstaal') en as ien fan de minderheidstalen
fan it talemozayk fan Europa dy't meielkoar bydrage oan de ienheid yn
ferskaat;
fisy op de funksje fan de skoalle by it opbringen fan de learlingen ta
twatalige learlingen Frysk- Nederlänsk; leaver ta trijetalige learlingen
(Frysk-Nederlänsk-Ingelsk) en noch leaver ta meartalige Europeanen,
dy't neist twa memmetalen op syn minst noch twa Europeeske talen
derby leare (2M + 2);
fisy op de trochgeande learline (ek) foar Frysk, fan basisûnderwiis nei
basisfoarming en fan ûnderbou oant boppebou;
posysje fan it Frysk as fak yn it kurrikulum en yn de lessetabel;
funksjonearjen fan it Frysk as fiertaal yn it kurrikulum fan oare fakken;
funksjonearjen fan it Frysk, it Nederlansk en fan evt. streektalen as
omgongstaal yn it sosjale ferkear fan de skoalle; dêrby: Frysk sichtber
yn de skoalle;
beskikberens fan dosinten Frysk mei passend foech;
trochgeand bekwamen fan dosinten Frysk (neiskoalling rjochte op
fakbekwamens) en dosinten dy't Frysk as fiertaal brûke by oare fakken
/ leargebieten (neiskoalling rjochte op taalgebrûk);
foarljochting oan de learlingen, oan älden / fersoargers oer de
utwurking fan it taalbeliedsplan;
oantsjutting fan beskikbere finansjele middels.
Yn wêzen binne dat allegearre punten foar in taalbeliedsplan foar de
skoalle. No kin men hinnegean en betink en skriuw earst sa'n plan en
begjin dan mei de utfiering, mar dat is net sa male handich. Ommers: op
alle skoallen bart al it ien en oar en dat kin gewoan yn sa'n ramt ynpast
wurde. Mar men moat mei de utwurking of de praktyk net wachtsje op
papier. Gewoan begjinne of fierder gean. Wat (of mear) mei Frysk dwaan
wolle, is it wichtichste. Parallel dêroan kin it tinken dêroer dan plak krije
yn sa'n plan. Sjoch ek Jongsma (2000).
In foarbyld fan in taalbeliedsplan stiet yn Bylage A6.
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