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FOAROPWURD
Sietske Poepjes
Deputearre provinsje Fryslân

DE SKOUDERS DERÛNDER!
De ôfrûne twa jier hawwe bysûnder west foar it Frysk yn it ûnderwiis. Net earder is it Frysk yn it
ûnderwiis sa yngeand en realistysk besjoen as no. Alle skoallen foar primêr en fuortset ûnderwiis yn
de provinsje Fryslân binne stik foar stik besocht troch in entûsjast tiim fan ûnderwiiskundigen. Alle
skoallen hawwe mei dy minsken yn kaart brocht wat de posysje fan it Frysk op harren skoalle is. Dat is
objektyf beskreaun yn in Taalplan Frysk fan elke skoalle.

Al dy Taalplannen binne troch it kolleezje fan Deputearre Steaten sekuer beoardiele en fêststeld.
De Taalplannen dy’t wy foarby kommen seagen joegen geandewei in yndruk fan hoe’t it Frysk yn it
ûnderwiis derfoar stiet. It waard ús dúdlik dat der in soad ferskil is yn de wize wêrop’t skoallen de
kearndoelen oanbiede en ynfolling jouwe oan it Frysk. Guon skoallen dogge folle mear as allinnich it
oanbieden en beheljen fan kearndoelen, oare skoallen moatte noch in slach meitsje.

Mar as we werom sjogge is der lykwols al in aardige slach makke foar it Frysk yn it ûnderwiis.

Skiednis
Yn de njoggentjinde iuw kaam der omtinken foar de Fryske taal en kultuer. Der waarden ferskate
genoatskippen oprjochte. Dy genoatskippen, en de persoanen dy’t har dêrby oansletten hawwe,
wurde de Fryske Beweging neamd. Mienskiplik doel wie it bestudearjen, behâlden en befoarderjen
fan de Fryske taal en kultuer yn al har aspekten. Troch al dat krewearjen kaam der in konstante
literatuerstream op gong en waard der ek wurke oan taalstanderdisearring.

Mei it fûnemint dat yn de njoggentjinde iuw lein is, wurdt yn de tweintichste iuw fierder wurke oan in
lykweardige posysje fan it Frysk. Sa wurdt it plak foar it Frysk yn it ûnderwiis ek opeaske. It inisjatyf fan
Pieter de Clercq om Frysk op de legere skoalle oan te bieden waard yn 1907 troch Provinsjale Steaten
fan Fryslân stipe mei subsydzje. Lykwols, it wie doe noch net mooglik om Frysk binnen de reguliere
lestiid oan te bieden. Dat feroare yn 1937 doe’t de legerûnderwiiswet oanpast waard wêrmei’t it Frysk
talitten wurdt as fakultatyf fak yn it leger ûnderwiis (as ‘streektaal in levend gebruik’). Yn 1956 wurdt
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de wet op ’e nij oanpast en dêr komt by dat it Frysk talitten wurdt as fiertaal yn de trije earste jierren
fan it leger ûnderwiis.

It fuortset ûnderwiis bliuwt net benei. De Mammoetwet (1968) iepenet de mooglikheid it Frysk as
eksamenfak te kiezen op de mafû, hafû en it twû. Yn 1980 fynt der in trochbraak plak en wurdt it Frysk
in ferplichte fak op de doe noch legere skoalle (yn 1985 waarden de beuker- en legere skoalle gearfoege
ta it basisûnderwiis). Yn 1989 wurdt it Frysk as kar-eineksamenfak opnommen yn it Eineksamenbeslút.
It Frysk wurdt yn 1993 in ferplichte fak yn de basisfoarming fan it fuortset ûnderwiis. Yn 1993 wurde
foar it earst kearndoelen foar alle fakken yn it basisûnderwiis, ek foar it Frysk, fêststeld.

De foarm fan it Frysk yn it ûnderwiis feroaret ek. Der wurdt eksperimintearre mei meartalich ûnderwiis,
bygelyks yn it projekt Trijetalige Skoalle (sûnt 1997). Dat programma is yn rin fan jierren flink útwreide
en biedt mear as tweintich jier letter noch hieltyd hânfetten foar in soad skoallen om it Frysk linich en
doelfêst te posisjonearjen.

Hoewol’t de provinsje alle ûntwikkelings ta geunste fan it Frysk yn it ûnderwiis altyd rynsk stipe hat,
sawol finansjeel as moreel, lei it foech oangeande it Frysk yn it ûnderwiis by it Ryk. Dat feroaret yn
2014. Provinsjale Steaten fan Fryslân krigen it foech om de kearndoelen foar it Frysk ûnder auspysjes
fan de Minister fêst te stellen. Deputearre Steaten fan Fryslân krigen it foech oerdroegen om (parsjele)
ûntheffing foar de kearndoelen te ferlienen. Dêrmei kin de provinsje mear stjoere as earder.

As ramt by it oerdroegen foech yn 2014 is yn juny 2015 de ‘Beleidsregel voor het verkrijgen van
ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs’ fêststeld. Mei it Taalplan Frysk
wurdt útfiering jûn oan dy beliedsregel. As út it Taalplan Frysk fan in skoalle bliken die dat de skoalle
op it stuit fan de skoalbesite troch de ûnderwiiskundige noch net alle kearndoelen behelle, hat
it kolleezje fan Deputearre Steaten dy skoalle foar in perioade fan maksimaal fjouwer jier frijsteld
fan de ferplichting ta it beheljen fan de kearndoelen dy’t noch net behelle waarden. In situaasje mei
frijstelling is tydlik. Troch it Taalplan Frysk-trajekt, dêr’t de kearnwurden fêststelling, ûnder eagen sjen
en mei-inoar de skouders derûnder op fan tapassing binne, jouwe wy skoallen de kâns om op eigen
wize te groeien nei in situaasje sûnder parsjele ûntheffing.

Hert foar taal
It die bliken dat der noch hieltiten Fryske Bewegers binne. It Taalplan Frysk hat foar ûnrêst soarge by
de minsken dy’t it Frysk in tige waarm hert tadrage. Ik kin jim gerêst stelle: de provinsje draacht it Frysk
wier ek in waarm hert ta. De wei dy’t wy mei it Taalplan Frysk bekuierje is miskien yn de eagen fan guon
bûtensteanders wat oars as wenstich, mar ik bin der wis fan dat wy itselde doel neistribje: it berikken
fan in folweardich plak foar it Frysk yn it ûnderwiis sadat ek takomstige generaasjes de taal mei wille
brûken bliuwe kinne.

Taal yn it algemien, en de Fryske taal yn it bysûnder, giet de provinsje Fryslân tige oan it hert. Dat
uteret him sawol bestjoerlik as maatskiplik. It befoarderjen en beskermjen fan de Fryske taal heart ta
de kearntaken fan de provinsje. Dat is fan belang yn de Nederlânske kontekst, mar likegoed ek yn de
Europeeske kontekst mei likernôch 60 taalminderheden.

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan
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Frysk foarút
Hoewol’t it Frysk yn de foarige iuw hieltyd mear foet oan de grûn krigen hat yn it ûnderwiis en der op
skoallen no it meast oan Frysk dien wurdt neffens eardere tiden, hawwe it foarlizzende en eardere
rapporten en befiningen oantoand dat de werklike situaasje noch net folslein oanslút by de wetlike
mooglikheden en easken. Oan de iene kant kinne je dat skande fine, oan de oare kant jout dat de
romte foar ferbettering oan.

De provinsje Fryslân wol mei de skoallen de ferbetterromte passend ynfolje. Skoallen hawwe dêrfoar
eefkes de tiid: alle skoallen binnen it Fryske taalgebiet moatte uterlik yn 2030 (dat is nei de tredde

Taalplan Frysk-omloop wêryn’t foar maksimaal fjouwer jier in profyl takend wurdt) oan alle kearndoelen
dy’t de wet oan it Frysk stelt foldwaan.

Dit rapport jout de rjochting oan foar it paad dat wy mei-inoar bekuierje moatte. Noch nea earder is
sa krekt en sa folslein de posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis yn kaart brocht. De yntinsive Taalplan

Frysk-eksersysje hat laat ta in realistysk, nuansearre en detaillearre byld dat in soad oersjoch en
ynsjoch biedt op de stân fan saken.

De provinsje Fryslân nimt har ferantwurdlikens oangeande it Frysk yn it ûnderwiis. De provinsje
soarget foar alle rânebetingsten dy’t fanneden binne by it folslein en linich oanbieden en beheljen
fan de kearndoelen foar it Frysk. Dêrby falt te tinken oan modern lesmateriaal, lêsboeken, in passend
neiskoallingsoanbod, goeie ûnderwiisbegelieding en sa mear. Oan de hân fan de resultaten fan it

Taalplan Frysk sil de provinsje it besteande oanbod oan rânebetingsten foar it ljocht hâlde en dêr’t dat
nedich is oanpasse en útwreidzje om oan it ferlet fan it fjild te foldwaan.

Lykwols, de provinsje Fryslân is net de iennige mei in ferantwurdlikens foar it Frysk oer. Ek by de
skoalbestjoeren, de skoallen en de dosinten leit in ferantwurdlikens. Likegoed as by de Ynspeksje fan
it Underwiis en it Ryk.

It hat bliken dien dat it totaal oan ynset oangeande it Frysk yn it ûnderwiis de ôfrûne 38 jier (sûnt de
ferplichting yn 1980) net foldwaande west hat om derfoar te soargjen dat alle skoallen alle kearndoelen
behelje. Dat is in ûnfoldwaande resultaat en moat feroarje. Mei-inoar moatte we yn de spegel sjen en
de skouders derûnder sette. Ik rekkenje op jim.

Sietske Poepjes
Deputearre provinsje Fryslân
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Gearfetting
Dizze rapportaazje hat as doel de provinsje Fryslân detaillearre te ynformearjen oer de hjoeddeistige
stân fan saken en de ambysjes fan skoallen foar primêr ûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset
ûnderwiis, oangeande it (fak) Frysk. De provinsje Fryslân hat it lektoraat Taalgebruik & Leren fan de
NHL Stenden Hogeschool de opdracht ferliend om it ûndersyk út te fieren yn it ramt fan it provinsjaal
fêststellingsbelied Taalplan Frysk.

In tiim fan saneamde skoalbesikers hat fan febrewaris 2016 oant maart 2018 alle 423 skoallen
foar primêr ûnderwiis (PÛ) en 71 ûnderboulokaasjes fan it fuortset ûnderwiis (FÛ) besocht. De
fraachpetearen op de skoallen binne fierd op grûn fan in semystrukturearre fragelist en de data binne
fêstlein yn in online module. Sa is der foar alle skoallen in taalplan opsteld. Alle taalplannen binne
dêrnei troch Deputearre Steaten beoardiele en is der formeel in taalprofyl oan ’e skoalle takend. De
taalprofilen hâlde direkt ferbân mei it wol of (foar in part) net foldwaan oan ’e kearndoelen Frysk.

Foar it rapport It is mei sizzen net te dwaan binne fan febrewaris 2018 ôf de sammele data oardere
en analysearre. Taalplan Frysk is in grutskalich, beskriuwend ûndersyk, dêr’t sawol korrelasjonele
ferbannen, as ynsjoggen basearre op de fraachpetearen mei direksje, taalkoördinatoaren en/of
dosinten Frysk op in spesifike skoalle, yn kwalitative sin yn analysearre binne. De ûndersyksstrategy is
bedoeld as opstap nei ûntwerpûndersyk. Mei de ynventarisearjende beskriuwings wurdt yn dit rapport
sa net allinnich in bydrage levere oan it fersterkjen fan it ynsjoch yn ’e situaasje op de skoallen, mar
wurdt ek de basis lein foar fierdere kurrikulumûntwikkeling foar it (fak) Frysk op it nivo fan de skoallen,
de ynstellings en de provinsje.
De takende taalprofilen foar elke skoalle foarmje it útgongspunt fan de analyses en wurde yn
dit ûndersyksrapport besprutsen oan ’e hân fan demografyske, beliedsmjittige en/of taalynhâldlike
fariabelen.

Yn it PÛ foldocht 31,7% oan de kearndoelen, dat binne de skoallen dy’t in A-profyl krigen hawwe. Alle
oare skoallen hawwe foar it (fak) Frysk ien of mear (parsjele) ûntheffings krigen. Skoallen mei in B-profyl
(21,3%) hawwe allinnich in ûntheffing foar it skriuwûnderwiis, wylst skoallen mei in G-profyl (5%) in
folsleine ûntheffing hawwe. Folsleine ûntheffings komme allinnich foar yn it net-Fryske taalgebiet.
Foar de ûnderboulokaasjes fan it FÛ jildt dat 39,4% fan ’e skoallen gjin ûntheffing nedich hawwe,
profyl A, en 7% fan de skoallen in folsleine ûntheffing, profyl D.

De grutte fariaasje yn taalprofilen op de skoallen kin ferklearre wurde op grûn fan in kombinaasje fan
fariabelen. Alderearst is dat de taaleftergrûn fan learlingen. Wat mear learlingen fan hûs út Frysktalich
binne, wat heger it taalprofyl. Dat betsjut ek dat skoallen yn grutte kearnen faak mear ûntheffings
fanneden binne, as skoallen op it plattelân. Dêrnei blykt dat de taaleftergrûn fan learkrêften en de

fisy fan de skoalle op it (fak) Frysk, of op meartalich ûnderwiis gearhinget mei de hichte fan it takende
taalprofyl.

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan
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Hast alle skoallen hawwe ûnder it fraachpetear ek ambysjes foar de takomst formulearre. Yn it PÛ
binne dy ambysjes oer it algemien frij globaal formulearre. Dy skoallen jouwe bygelyks oan wurkje te
wollen oan taalbelied en fisyfoarming, oan it ymplemintearjen fan de nije metoade Spoar 8, ynklusyf it
evaluaasjesysteem GRIP. In lytser tal skoallen wol de tiid dy’t oan it (fak) Frysk bestege wurdt útwreidzje,
of der binne ambysjes om dy learkrêften by te learen.
Skoallen yn it FÛ formulearje net sasear ambysjes op de taaldomeinen harkjen, petearen, sprekken,
lêzen en skriuwe, mar folle mear op saken as fisyûntwikkeling, de trochgeande learline, de yntegraasje
fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken en de (feroarjende) rol fan ’e dosint.

Op grûn fan de konklúzjes fan de ynventarisaasje wurde ek oanrikkemedaasjes formulearre. Dy binne
rjochte op it ûntwikkeljen en útfieren fan it kurrikulum op it nivo fan ’e provinsje, de ynstellings en de
skoallen/skoalbestjoeren en kinne sa gearfette wurde:
Takomstige yntervinsjes op de skoallen yn Fryslân wurde ferantwurde op grûn fan in lykwicht
tusken hanthavenjen op basis fan ’e wetlike ramten en de spesifike fragen fan ’dizze skoalle, yn dizze

kontekst’.
De ûnderdielen fan it kurrikulêre spinneweb steane yn gearhing sintraal by de ûntwikkeling fan
de kwaliteit fan it (fak) Frysk yn ’t ûnderwiis. It giet dan om ûnderdielen lykas fisy, leardoelen en
learynhâlden, boarnen & materialen, de rol fan ’e dosint, evaluaasje en toetsing ensfh.
It ferbetterjen fan de kwaliteit fan goed meartalich ûnderwiis hinget sterk gear mei (de
profesjonalisearring fan) betûfte learkrêften/dosinten mei in foech.
Takomstich belied is net allinnich rjochte op it skoalfak Frysk (= doel), mar ek op it (funksjoneel)
brûken fan it Frysk yn oare fakken (= middel).
De taaleftergrûn en taalkompetinsjes fan learlingen spylje in wichtige rol by it meitsjen fan ôfwagings
by it ynrjochtsjen fan in rike taallearomjouwing.

Lêswizer
Yn ’e haadstikken 1, 2 en 3 wurdt benammen it ramt fan it ûndersyk sketst. Dêrnei wurde yn ’e
haadstikken 4 oant en mei trettjin de resultaten fan de ynventarisaasje presintearre. Earst foar PÛ
(ynklusyf aparte haadstikken foar de streektaalgebieten en it SBÛ), dêrnei foar it FÛ. De konklúzjes en
de oanrikkemedaasjes steane sintraal yn it ôfslutende haadstik 14.
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1 Ynlieding
Taalplan Frysk
IT IS MEI SIZZEN NET TE DWAAN

Oan it begjin fan 2016 krige it lektoraat Taalgebruik & Leren fan de NHL Stenden Hogeschool de
opdracht fan ’e provinsje Fryslân om yn it ramt fan it nije provinsjale fêststellingsbelied alle skoallen
foar Primêr Ûnderwiis (PÛ) en alle ûnderboulokaasjes fan it Fuortset Ûnderwiis (FÛ) te stypjen by
it opstellen fan in taalplan foar it (fak) Frysk. Dy opdracht is útfierd troch ûnderwiiskundigen fan it
lektoraat yn ’e perioade fan febrewaris 2016 oant en mei maart 2018. De bedoeling fan it saneamde
projekt Taalplan Frysk yn dy earste faze wie om objektyf yn kaart te bringen wat de skoalle krekt oan it
(fak) Frysk docht. De opstelde taalplannen (foar elke skoalle) binne troch it skoalbestjoer yn it gefal fan
it PÛ en de sintrale direksje yn it gefal fan it FÛ sammele en yntsjinne by de provinsje Fryslân. Dêrnei is
troch Deputearre Steaten formeel in taalprofyl foar elke skoalle fêststeld. Dy taalprofilen hâlde direkt
ferbân mei it wol of (foar in part) net foldwaan oan ’e wetlike ramten lykas fêststeld yn de kearndoelen.
Yn ’e ôfrûne perioade binne sa, mei de skoallen, yn totaal 423 taalplannen foar it PÛ en 71 taalplannen
foar de ûnderboulokaasjes fan it FÛ opsteld1 en likefolle taalprofilen fêststeld.

Om de sammele data út alle taalplannen fan ’e yndividuele skoallen fierder te analysearjen is troch de
provinsje Fryslân in twadde opdracht jûn (febrewaris 2018). Dat rapport slacht op dy twadde opdracht,
dêr’t de analyse fan de ynventarisearre data krigen út de stipe oan ’e skoallen by brûkt wurdt foar it
beäntwurdzjen fan de neikommende fragen:
1.	Wat is de hjoeddeistige situaasje oangeande it (fak) Frysk yn it primêr ûnderwiis en de ûnderbou
fan it fuortset ûnderwiis?
2.	Hokker ambysjes hawwe de skoallen oangeande it plak en de rol fan it (fak) Frysk yn it ûnderwiis
foar de kommende jierren?

It rapport hat dêrmei as doel de provinsje Fryslân detaillearre te ynformearjen oer de hjoeddeistige
situaasje en de ambysjes fan skoallen oangeande it (fak) Frysk, dêr’t it swiertepunt yn dit rapport leit
by de earste ûndersyksfraach. Op grûn fan de útkomsten wurde ek oanrikkemedaasjes dien foar de
1

Yn Fryslân binne

72 ûnderboulokaasjes fan
FÛ-skoallen, mar fan ien
lokaasje is noch net
bekend hokfoar taalprofyl

fierdere ûntwikkeling fan it kurrikulum, passend by de nije taak en ferantwurdlikens fan de provinsje
Fryslân. Tagelyk is dit rapport bedoeld foar in bredere groep lêzers, fan ûndersikers, adviseurs, en
beliedsmakkers fan relevante ynstellings, de Ynspeksje fan it Underwiis en fansels foar bestjoerders,

oft dy skoalle kriget.

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

14

direksjes en learkrêften/dosinten fan skoallen yn Fryslân. De analyzes en ynterpretaasjes fan de
situaasje lykas sa’t dy yn dit rapport beskreaun wurde en de oanrikkemedaasjes dy’t formulearre
wurde, moatte funksjonearje as basis foar in ynhâldlike dialooch oer de rol, de funksje, de kwaliteit en
de takomst fan it (fak) Frysk yn it PÛ en FÛ. It rapport soe dêrmei rjochtingjouwend wêze kinne foar it
formulearjen fan takomstich provinsjaal belied, mar ek foar it taalbelied op de ferskillende skoallen en
de kar dy’t troch ynstellings makke wurdt.
De ynhâld fan it rapport giet dêrom fierder as it rapportearjen en ynterpretearjen fan de sammele
data. Sa wurdt yn haadstik 3 bygelyks de histoaryske kontekst fan it Frysk yn it ûnderwiis beskreaun.
Mei it beskriuwen fan de spesifike kontekst kin dúdlik makke wurde hoe’t it belied fan skoallen en de
kar fan tiims fan learkrêften/dosinten almeast gearhinget mei de ûntsteansskiednis fan it (fak) Frysk.
Fierders wurde de analyzes yn dit rapport ferrike mei reaksjes op Taalplan Frysk út ynstellings wei dy’t
belutsen binne by it (fak) Frysk yn it ûnderwiis.

Yn it twadde part fan dizze ynlieding sil no yngien wurde op it ramt fan it ûndersyk. Dat ramt is ek
hantearre foar de konstruksje fan de fragelist dy’t brûkt is op elke skoalle om ta in yndividueel taalplan
te kommen. Teffens stelt dat ramt yn hege mjitte de struktuer fan de rapportaazje fêst. Dit teoretysk
ramt wurdt presintearre út in trijetal ynhâldlike oriïntaasjes wei, nammentlik (1) it wetlik ramt, (2)
de kurrikulumteory en (3) út spesifike ûnderdielen wei dy’t ûnder de namme taal(ûnderwiis) pleatst
wurde kinne.

1.1. WETLIK RAMT
De kearndoelen Frysk binne, as ramt fan Taalplan Frysk, fan grut belang, om’t ûnder de earste faze fan
it ûndersyk elke yndividuele skoalle relatearre wurde moast oan dy wetlike fêststelde kearndoelen.
De taalprofilen foar elke skoalle yn it PÛ en FÛ, dy’t op grûn fan it nije belied fan de provinsje Fryslân
(Provinsje Fryslân, 2015) fêststeld binne, kinne opfette wurde as in spesifisearring fan dy kearndoelen
en wurde yn dit rapport hieltiten as útgongspunt nommen fan ’e analyzes. Net allinnich de kearndoelen,
mar ek de ynhâldlike oardering fan it referinsjeramt Frysk (rrF; Meestringa & Oosterloo, 2015) is brûkt
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om de fragelist te ûntwerpen. It rrF hat in oardering fan de taaldomeinen dy’t foar in grut part ferlykber
is mei dy fan de kearndoelen, mar is noch justjes krekter en slút mear oan by de deistige praktyk (fan
it taalûnderwiis) fan skoallen.
De kearndoelen Frysk foar it PÛ binne, ûnder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), foar it earst
opsteld yn 1993. De kearndoelen binne yn 1998 op ’e nij besjoen, mar dat hie gjin effekt op it Frysk yn
it basisûnderwiis2. Oant 2006 binne de kearndoelen foar it Frysk gelyk bleaun oan dy fan it Nederlânsk.
Wannear’t yn maart 2006 op ’e nij de kearndoelen besjoen binne (Greven & Letschert, 2006), wurde
de kearndoelen foar it Frysk werombrocht fan tolve nei seis en binne se net mear spegele oan it
Nederlânsk, mar oan it Ingelsk. Yn it skoaljier 2017/2018 binne dy seis kearndoelen noch altiten fan
krêft3 (sjoch Tabel 1).
TABEL 1 KEARNDOELEN FOAR IT FAK FRYSK FOAR IT PRIMÊR ÛNDERWIIS
Mondeling onderwijs:
Kerndoel 17

De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door
henzelf en anderen.

Kerndoel 18

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die
informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende
onderwerpen.

Kerndoel 19

De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit hun dagelijks
leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.

Schriftelijk onderwijs:
Kerndoel 20

De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende
teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).

Kerndoel 21

De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen met
het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren.

Taalbeschouwing, waaronder strategieën:
Kerndoel 22

De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën
voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

w

Yn de kearndoelen dy’t opsteld binne foar it Frysk foar de ûnderbou fan it FÛ (SLO, 2016) wurdt
differinsjearre nei de taaleftergrûn fan de learlingen. Der binne aparte kearndoelen opsteld foar
learlingen mei it Frysk as memmetaal en learlingen dy’t it Frysk as twadde taal leare (Ytsma, Riemersma
& De Jong, 2010). Yn it skoaljier 2017/2018 binne dy kearndoelen (sjoch Tabel 2) noch altiten fan krêft,
dêr’t trije kearndoelen by ferplichte binne foar alle learlingen (kearndoel 1-3) en trije kearndoelen
ôfhingje fan de taaleftergrûn fan de learlingen (kearndoel 4-6). Foar skoallen betsjut dat dat se goed
op ’e hichte wêze moatte fan de taaleftergrûn fan de learling, oars kin de skoalle net differinsjearje
op dy trije kearndoelen. It differinsjearjen op taaleftergrûn kin ta gefolch hawwe dat learlingen sawol
ûnder as boppe it eigen taalnivo wurkje moatte. Wannear’t in skoalle njonken de kearndoelen 1-3
allinnich wurket oan de kearndoelen 4a-6a, wylst der wol Frysktalige learlingen op skoalle sitte, sille dy
2

Ferlykje dêrfoar

bygelyks Staatsblad
(1993) mei Adelmund
(1998).
3

Sjoch Dykstra (2017)

learlingen net útdage wurde op it nivo dêr’t se op prestearje kinne soenen. Dat betsjut dat it grutste
part fan de skoallen net oan seis kearndoelen foldwaan moat, mar oan alle njoggen. Inspectie van het
Onderwijs it (2010) jout oan dat skoallen faak wol ynsjoch hawwe yn ’e taaleftergrûn fan de learlingen,
mar dat it dêr dan ek by bliuwt.

foar in útwreide (krityske)
analyze fan de
kearndoelen Frysk fan
1993 ôf.
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om de fragelist te ûntwerpen. It rrF hat in oardering fan de taaldomeinen dy’t foar in grut part ferlykber
is mei dy fan de kearndoelen, mar is noch justjes krekter en slút mear oan by de deistige praktyk (fan
it taalûnderwiis) fan skoallen.
De kearndoelen Frysk foar it PÛ binne, ûnder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), foar it earst
opsteld yn 1993. De kearndoelen binne yn 1998 op ’e nij besjoen, mar dat hie gjin effekt op it Frysk yn
it basisûnderwiis2. Oant 2006 binne de kearndoelen foar it Frysk gelyk bleaun oan dy fan it Nederlânsk.
Wannear’t yn maart 2006 op ’e nij de kearndoelen besjoen binne (Greven & Letschert, 2006), wurde
de kearndoelen foar it Frysk werombrocht fan tolve nei seis en binne se net mear spegele oan it
Nederlânsk, mar oan it Ingelsk. Yn it skoaljier 2017/2018 binne dy seis kearndoelen noch altiten fan
krêft3 (sjoch Tabel 1).
TABEL 1 KEARNDOELEN FOAR IT FAK FRYSK FOAR IT PRIMÊR ÛNDERWIIS
Mondeling onderwijs:
Kerndoel 17

De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door
henzelf en anderen.

Kerndoel 18

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die
informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende
onderwerpen.

Kerndoel 19

De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit hun dagelijks
leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.

Schriftelijk onderwijs:
Kerndoel 20

De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende
teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).

Kerndoel 21

De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen met
het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren.

Taalbeschouwing, waaronder strategieën:
Kerndoel 22

De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën
voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

w

Yn de kearndoelen dy’t opsteld binne foar it Frysk foar de ûnderbou fan it FÛ (SLO, 2016) wurdt
differinsjearre nei de taaleftergrûn fan de learlingen. Der binne aparte kearndoelen opsteld foar
learlingen mei it Frysk as memmetaal en learlingen dy’t it Frysk as twadde taal leare (Ytsma, Riemersma
& De Jong, 2010). Yn it skoaljier 2017/2018 binne dy kearndoelen (sjoch Tabel 2) noch altiten fan krêft,
dêr’t trije kearndoelen by ferplichte binne foar alle learlingen (kearndoel 1-3) en trije kearndoelen
ôfhingje fan de taaleftergrûn fan de learlingen (kearndoel 4-6). Foar skoallen betsjut dat dat se goed
op ’e hichte wêze moatte fan de taaleftergrûn fan de learling, oars kin de skoalle net differinsjearje
op dy trije kearndoelen. It differinsjearjen op taaleftergrûn kin ta gefolch hawwe dat learlingen sawol
ûnder as boppe it eigen taalnivo wurkje moatte. Wannear’t in skoalle njonken de kearndoelen 1-3
allinnich wurket oan de kearndoelen 4a-6a, wylst der wol Frysktalige learlingen op skoalle sitte, sille dy
2

Ferlykje dêrfoar

bygelyks Staatsblad
(1993) mei Adelmund
(1998).
3

Sjoch Dykstra (2017)

learlingen net útdage wurde op it nivo dêr’t se op prestearje kinne soenen. Dat betsjut dat it grutste
part fan de skoallen net oan seis kearndoelen foldwaan moat, mar oan alle njoggen. Inspectie van het
Onderwijs (2010) jout oan dat skoallen faak wol ynsjoch hawwe yn ’e taaleftergrûn fan de learlingen,
mar dat it dêr dan ek by bliuwt.

foar in útwreide (krityske)
analyze fan de
kearndoelen Frysk fan
1993 ôf.
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TABEL 3 TAALPROFILEN FOAR IT FAK FRYSK FOAR IT PRIMÊR ÛNDERWIIS
Profiel

Ontheffing voor:

Beschrijving profiel:

Profiel A

Geen

Dit profiel houdt in dat het onderwijs in het vak Fries aan alle kerndoelen
voldoet; attitude luisteren, spreken, lezen, schrijven en taalbeschouwing.
Als een school aan dit profiel voldoet, hoeft geen ontheffing te worden
verleend.

Profiel B

Kerndoel 21

Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs in attitude,
luisteren, spreken en lezen wordt gegeven en dat er aandacht is voor
taalbeschouwing.

Profiel C

Kerndoel 20
Kerndoel 21

Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs in attitude, luisteren en
spreken wordt gegeven en dat er aandacht is voor taalbeschouwing.

Profiel D

Kerndoel 20
Kerndoel 21
Kerndoel 22

Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs wordt gegeven in
attitude, luisteren en spreken. Het mondeling taalonderwijs richt zich op
de ontwikkeling van een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van
het Fries, informatie verwerven uit gesproken Fries en het zich uitdrukken
in het Fries. Er wordt geen schriftelijk taalonderwijs in het Fries gegeven.

Profiel E

Kerndoel 19
Kerndoel 20
Kerndoel 21
Kerndoel 22

Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs krijgen in attitude en
luisteren. Het mondeling taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling
van een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van het Fries en
informatie verwerven uit gesproken Fries. Er wordt geen schriftelijk
taalonderwijs in het Fries gegeven en de leerlingen gebruiken de Friese taal
mondeling niet actief.

Profiel F

Kerndoel 18
Kerndoel 19
Kerndoel 20
Kerndoel 21
Kerndoel 22

Dit profiel beperkt zich tot mondeling taalonderwijs waarbij een positieve
attitude ten opzicht van het gebruik van het Fries wordt ontwikkeld.

Profiel G

Alle

Dit profiel houdt in dat een school aan geen van de kerndoelen Fries hoeft
te voldoen. Aan de school kan volledige ontheffing van alle kerndoelen
worden verleend. Profiel G is alleen mogelijk voor scholen die zich in
Fryslân, maar niet in het Friese taalgebied bevinden. Dit zijn in ieder geval
de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en
Weststellingwerf en delen van de gemeenten Ooststellingwerf en
Kollumerland en Nieuwkruisland.

w
TABEL 4 TAALPROFILEN FOAR IT FAK FRYSK FOAR DE ÛNDERBOU FAN IT FUORTSET ÛNDERWIIS
Profiel

Ontheffing voor:

Beschrijving profiel:

Profiel A

Geen

Dit profiel houdt in dat het onderwijs in het vak Fries aan alle kerndoelen
voldoet. Als een school aan dit profiel voldoet, hoeft geen ontheffing te
worden verleend.

Profiel B

Kerndoel 4b
Kerndoel 5b
Kerndoel 6b

Dit profiel bevat de kerndoelen die voor alle leerlingen verplicht zijn en
kerndoelen die van toepassing zijn voor leerlingen met Fries als tweede taal
en voor leerlingen met Fries als moedertaal. De kendoelen die uitsluitend
bestemd zijn voor leerlingen met Fries als moedertaal zijn niet opgenomen
in dit profiel.

Profiel C1

Kerndoel 4a
Kerndoel 5a
Kerndoel 4b
Kerndoel 5b
Kerndoel 6b

Een school die zich herkent in dit profiel verzorgt onderwijs dat is gericht
op de realisatie van de kerndoelen voor de deelnemer in een tweetalige
cultuur en beoogt daarnaast de leerlingen in staat te stellen een informeel
gesprek in het Fries te voeren met leeftijdsgenoten over onderwerpen uit
zijn dagelijks leven.

Profiel C2

Kerndoel 4a
Kerndoel 5a
Kerndoel 6a
Kerndoel 4b
Kerndoel 5b
Kerndoel 6b

Een school die zich herkent in dit profiel verzorgt onderwijs dat is gericht
op de realisatie van de kerndoelen

Profiel D

Alle

Dit profiel houdt in dat een school aan geen van de kerndoelen Fries
hoeft te voldoen. Aan de school kan ontheffing worden verleend voor alle
kerndoelen. Profiel D is alleen mogelijk voor scholen die zich in Fryslân,
maar niet in het Friese taalgebied bevinden. Dit zijn in ieder geval de
gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en
Weststellingwerf en delen van de gemeenten Ooststellingwerf en
Kollumerland en Nieuwkruisland.

w
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1.2. 	KURRIKULUMTEORY EN
IT KURRIKULÊRE SPINNEWEB
It ûndersyk Taalplan Frysk is benammen rjochte op de fraach hoe’t skoallen ynfolling jouwe oan it (fak)
Frysk. De ynsjoggen dy’t mei it ûndersyk opdien wurde, moatte dêrnei de basis foarmje kinne om it
kurrikulum op ferskillende nivo’s fierder te ûntwikkeljen. It ûndersyk is dêrom ûnder mear basearre
op de kurrikulumteory en de ûnderdielen fan it kurrikulêre spinneweb (Van den Akker, Gravemeijer,
McKenney & Nieveen, 2006).

Alderearst is der yn dy teory in ûnderskied makke tusken in trijetal represintaasjes fan it kurrikulum:
1.	It kurrikulum lykas bedoeld. Dêr giet it om it ideale kurrikulum, dat yn dokuminten formeel fêstlein
is en dêr’t de ûnderlizzende fisy eksplisitearre wurdt.
2. It kurrikulum lykas útfierd. Dêr giet it om de fertaalslach fan it kurrikulum (lykas bedoeld) nei de
ûnderwiispraktyk. Wat is it oanbod fan de skoalle en hoe jouwe learkrêften/dosinten útfiering oan
it kurrikulum?
3. It kurrikulum lykas berikt. Dêr giet it om de resultaten fan it kurrikulum. Wat binne de ûnderfinings
fan learkrêften/dosinten en wat binne de resultaten by de learlingen.

De trije represintaasjes slaan neffens Van den Akker e.o. (2006) op ferskillende nivo’s:
1. It makronivo. Dat is bygelyks it belied fan de provinsje.
2.	It mesonivo. Dat is bygelyks de wize dêr’t skoallen útfiering op jouwe oan taalbelied, mar ek hoe’t
ynstellings it kurrikulum (lykas bedoeld) fertale nei in oanbod.
3. It mikronivo. Dat ferwiist nei de klasse, de learkrêft en de learlingen.

Ta beslút jouwe Van den Akker e.o. (2006), yn de metafoar fan in spinneweb (sjoch Figuer 1), oan dat
it kurrikulum bestiet út in tsiental komponinten dy’t ûnderling mei-inoar ferbûn binne. It idee is dat
it sukses fan kurrikulumûntwikkeling bepaald wurdt troch de mjitte wêrop’t de tsien komponinten
fan it spinneweb, de ferskillende represintaasjes fan it kurrikulum op it makro-, meso- en mikronivo
mei-inoar gearhingje.

Figuer 1: Kurrikulêre spinneweb fan Van den Akker e.o. (2006)

Leardoelen
Wêrhinne leare sy?
Toetsing
Hoe wurdt harren
learen toetst?

Tiid
Wannear
leare sy?

Learynhâld
Wat leare sy?

Fisy
Wêrta leare sy?

Learomjouwing
Wêr leare sy?

Groepearringsfoarmen
Mei wa leare sy?
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Learaktiviteiten
Hoe leare sy?

Dosintrollen
Wat is de rol fan de learaar
by harren learen?
Boarnen en materialen
Wêrmei leare sy?
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De taalprofilen, sa’t dy tusken 2016 en 2018 opsteld waarden (sjoch Taheakke II), binne yn earste
ynstânsje in ynventarisaasje fan it kurrikulum lykas útfierd op mesonivo, dus op it nivo fan de
yndividuele skoalle. Mei it opstellen fan in taalprofyl wurdt nammentlik in antwurd jûn op de fraach
hoe’t it kurrikulum ymplemintearre is op de skoalle. Fierders binne noch oanfoljende fragen steld
oangeande de ambysje fan ’e skoalle.
Yn dit rapport wurdt no yn earste ynstânsje ynsjoch jûn yn de manier dêr’t skoallen it kurrikulum
op ymplemintearre hawwe, mei de bedoeling dat de útkomsten liede sille ta in ûntwikkeling fan alle
represintaasjes fan it kurrikulum (lykas bedoeld, lykas útfierd en lykas berikt), op alle nivo’s (provinsje,
skoallen & ynstellings en learkrêften & learlingen).

It is foar in goed begryp fan it ramt fan it ûndersyk fanneden om de klam te lizzen op it feit dat der in
sterke relaasje bestiet tusken de kearndoelen en it kurrikulum lykas útfierd. Kearndoelen slaan op it
oanbod (it kurrikulum lykas útfierd), mar sizze neat oer it nivo dat learlingen berikke moatte (Oosterloo
& Paus, 2005). De kearndoelen Frysk foar it PÛ beskriuwe it oanbod foar alle basisskoallelearlingen yn
Fryslân. Skoallen hawwe dêrby de kar om it oanbod ôf te stimmen op de populaasje. Skoallen moatte
dêrfoar taalbelied ûntwikkelje, mei de bedoeling safier mooglik te kommen. Foar de ûnderbou fan
it FÛ jildt dat de skoalle yn it oanbod rekken hâldt mei ‘nivo fan taalbehearsking’ fan de learlingen
(Inspectie van het Onderwijs, 2010).

1.3.		

FRYSK YN DE SKOALLEN

In tredde kategoary binnen it teoretysk ramt wurdt foarme troch konsepten dy’t slaan op de situaasje
oangeande it Frysk op de skoallen. Dy konsepten fungearje yn it ûndersyk lykas fariabelen dêr’t it
mooglike ferbân mei de taalsituaasje op de skoallen fan analysearre is. Njonken it ûnderskied tusken
it (fak) Frysk op skoallen yn it Frysktalige gebiet fersus it net-Frysktalige gebiet giet it hjir konkreet om:

1.	De taaleftergrûn fan learlingen. Us hypoteze, foarôfgeand oan it ûndersyk op de skoallen, is dat de
taaleftergrûn fan de learlingen op in skoalle fan grutte ynfloed is op de wize dêr’t ynfolling op jûn
wurdt oan it (fak) Frysk. Yn de ynventarisaasje hawwe wy ûnderskied makke tusken:
> Learlingen dy’t it Frysk as memmetaal hawwe;
> Learlingen dy’t it Frysk as twadde taal hawwe;
> Learlingen foar wa’t it Frysk in frjemde taal is.
2. De taaleftergrûn fan de learkrêften. Dizze fariabele is allinnich relevant foar it PÛ, om’t it Frysk yn it
FÛ troch (almeast) fan hûs út Frysktalige dosinten jûn wurdt. De taaleftergrûn fan learkrêften soe
in wichtige ferklearring wêze kinne foar it wol of net útfiering jaan oan it (fak) Frysk. Dêrby binne
lykwols noch in tal mooglikheden dy’t ûnderskieden wurde kinne:
> Learkrêften dy’t fan hûs út Frysktalich binne
> Learkrêften dy’t fan hûs út net-Frysktalich binne
3.	
De fisy fan de skoalle. Hjir giet it om de fisy dy’t de skoalle hat oangeande ‘it skoalfak Frysk’ en ‘it
gebrûk fan it Frysk as ynstruksjetaal by de oare fakken’, en de wize dêr’t skoallen dêr yn it oanbod
ynfolling oan jouwe. Dêrby giet it benammen om it ûnderskied tusken skoallen dy’t (bewust, of
ûnbewust) wurkje út in ientalich perspektyf wei, dêr’t de ferskillende talen allegearre apart by
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ûnderwiisd wurde en it saneamde meartalige perspektyf. In meartalich perspektyf ferwiist nei in
fisy dêr’t meartaligens it útgongspunt by is fan learen en taal learen. Der is dan altiten omtinken
foar de rol fan de talen by it learen en der is net allinnich omtinken foar it Frysk, of it Nederlânsk,
mar (tagelyk) ek foar de streektaal en/of de oare talen.

1.4.		STRUKTUER FAN IT RAPPORT
(GEARFETSJEND)
De struktuer fan de rapportaazje folget safolle mooglik de struktuer fan it teoretysk konstrukt en de
ynhâld fan de beliedsbrief fan de Provinsje Fryslân (2015). Nei’t yn haadstik 3 koart de skiednis fan it
Frysk yn it ûnderwiis beskreaun wurdt, wurde earst de resultaten fan it ûndersyk yn it PÛ presintearre
(haadstik 4 oant 9), dêrnei foar de ûnderbou fan it FÛ (haadstik 10 oant 13). Foar it besprekken wurde
de takende taalprofilen ferklearre oan ’e hân fan de earderneamde fariabelen. Yn haadstik 4 wurde
de taalprofilen analysearre nei demografyske fariabelen (taalgebiet, gemeente, grutte kearnen fersus
lytse kearnen, nei denominaasje, bestjoer en nei taaleftergûn). Dêrnei stiet yn haadstik 5 it Frysk as
skoalfak sintraal en yn haadstik 6 it gebrûk fan it Frysk bûten it skoalfak om. Dy ferbysûndering fan de
analyze oangeande aspekten fan it belied is útfierd mei help fan de tsien komponinten fan it kurrikulêre
spinneweb (Van den Akker e.o., 2006; sjoch Figuer 1). Der wurdt dêrby benammen ynzoomd op de
komponinten fisy, tiid, leardoelen, learynhâld, learaktiviteiten, boarnen & materialen en toetsing. De
twadde ûndersyksfraach (rjochte op de ambysjes fan de skoallen) stiet yn haadstik 7 sintraal.
Der is apart omtinken foar de reguliere PÛ-skoallen yn de streektaalgebieten, nammentlik It Bilt,
Hylpen en De Stellingwerven (haadstik 8). Earst wurde de streektaalgebieten koart en yn algemiene sin
beskreaun, dêrnei wurde de resultaten presintearre foar it ûnderwiis yn de streektaal. Yn haadstik 9
folget it besprekken fan skoallen foar it Spesjaal Basisûnderwiis (SBÛ), dy falle ûnder de WPO.
Fan haadstik 10 ôf wurdt de ûnderbou fan it FÛ besprutsen. Earst nei demografyske fariabelen
(haadstik 10), dan foar it Frysk as skoalfak (haadstik 11) en foar it gebrûk fan it Frysk as fiertaal bûten
it skoalfak om (haadstik 12). De resultateseksje wurdt yn haadstik 13 ôfsletten mei in besprekking fan
de ambysjes yn it FÛ.
De sintrale ûndersyksfragen wurde yn it konklúzje- en diskusjehaadstik (haadstik 14) beäntwurde
en is der omtinken foar de oanrikkemedaasjes foar kurrikulumûntwikkeling en takomstich (taal)belied.
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2 Metoade fan
ûndersyk
Yn dit haadstik wurdt de ûndersyksmetoade, foar safier’t dat noch net oan ’e oarder west hat, neier
typearre en wurdt besprutsen hoe’t de ûndersyksfragen beäntwurde wurde. Yn de ynlieding is al
oanjûn hokker ûndersyksfragen sintraal steane, nammentlik:
1.	Wat is de hjoeddeistige situaasje oangeande it (fak) Frysk4 yn it primêr ûnderwiis en de ûnderbou
fan it fuortset ûnderwiis?
2.	Hokker ambysjes hawwe de skoallen oangeande it plak en de rol fan it (fak) Frysk yn it ûnderwiis
foar de kommende jierren5?

Taalplan Frysk is in sterk praktykmotivearre ûndersyk. It is in grutskalich, beskriuwend ûndersyk,
dêr’t sawol korrelasjonele ferbannen, as ynsjoggen basearre op fraachpetearen mei direksje,
taalkoördinatoaren en/of dosinten Frysk op in spesifike skoalle, yn kwalitative sin yn analysearre binne.
Alle PÛ-skoallen en alle ûnderboulokaasjes fan FÛ-skoallen yn Fryslân binne besocht, dêr’t gebrûk
by makke is fan in semystrukturearre fragelist dy’t mienskiplik troch de ûnderwiiskundige(n) en de
oanwêzige fertsjintwurdigers fan de skoalle ynfolle waard. Op dy wize binne sawol gegevens sammele
oangeande ûndersyksfraach 1 (situaasje op de skoalle wat it Frysk oanbelanget) as oangeande
ûndersyksfraach 2 (ambysjes fan de skoallen wat it Frysk oangiet).
De keazen ûndersyksstrategy is bedoeld as in opstap nei ûntwerpûndersyk (Van den Akker e.o.,
2006; Van Aken & Andriessen, 2011) fan Taalplan Frysk. Utsein it beäntwurdzjen fan de earderneamde
ûndersyksfragen wurdt sa nammentlik net allinnich in bydrage levere oan it fersterkjen fan it ynsjoch
yn de situaasje op de skoallen, mar wurdt ek in basis lein foar fierdere kurrikulumûntwikkeling foar it
(fak) Frysk op it nivo fan de skoallen, de ynstellings en de provinsje.
It fraachpetear op de skoallen foarmet it hert fan it ûndersyk en ek de basis foar it fêststellen fan
it taalprofyl. De stipe troch de ûnderwiiskundige (de skoalbesiker) omfettet lykwols mear as allinnich
it ôfnimmen fan it fraachpetear op ’e skoalle. Earst wurdt in ôfspraak makke en kriget de skoalle in
mail mei ekstra ynformaasje, û.o. mei it fersyk om as tarieding de earste fragen (online of op papier)
yn te foljen. Under it fraachpetear wurde de ynfolle fragen besprutsen en wurdt de rest fan ’e fragelist
ynfolle. Dêrnei kriget de skoalle twa wiken de tiid om de gegevens te kontrolearjen en/of oan te foljen
op grûn fan in besprekking yn it tiim. Utsein kontrôle yn it tiim, wurdt de fragelist noch kontrolearre
4

Yn streektaalgebieten is

ek omtinken bestege oan ’e
rol dy’t de streektaal spilet
yn it ûnderwiis.
5

Dêrby binne wy útgien

troch de ûnderwiiskundige en troch it boppeskoalske bestjoer/sintrale direksje. Nei it formele
yntsjinjen fan de ynfolle fragelist set de behanneling fan de oanfraach troch Deputearre Steaten útein
en kriget de skoalle binnen acht wiken berjocht oer it opstelde taalplan mei de takenning of ôfwizing
fan it taalprofyl.

fan in beliedsperioade
fan (op syn heechst)
fjouwer jier.
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2.1. DATAWINNEN
It ûndersyk Taalplan Frysk is útfierd troch in tiim fan sân ûnderwiiskundigen fan it lektoraat Taalgebruik
& Leren fan de NHL Stenden Hogeschool. Hja hawwe alle 423 skoallen foar PÛ, ynklusyf SBÛ-skoallen
en alle 71 ûnderboulokaasjes fan it FÛ, ynklusyf praktykûnderwiis besocht6. It fraachpetear fûn almeast
plak tusken de ûnderwiiskundige en ien of twa fertsjintwurdigers fan ’e skoalle.
De fraachpetearen op ’e skoallen binne útfierd op grûn fan in semystrukturearre fragelist en yn
in onlinemodule fêstlein7. Fierders binne (frijwol) alle petearen opnommen, sadat it mooglik is om
spesifike útkomsten detaillearre neier te analysearjen en eventueel ta te ljochtsjen oan ’e hân fan
útspraken. Skoallen hawwe tastimming jûn foar de opnamen mits dy anonym ferwurke wurde, dêrom
binne alle útspraken yn ’e rapportaazje anonimisearre en allinnich de auteurs fan dit rapport binne op
de hichte fan wa’t hokker útspraak dien hat.
Yn de ynventarisearjende beskriuwing fan de taalsituaasje op de skoallen steane de neikommende
kategoryen sintraal:
A. Algemiene ynformaasje (bgl. NAW-gegevens fan de skoalle en it skoalbestjoer);
B. Globale beskriuwing fan ’e skoalle
> Oer learkrêften/dosinten, mei omtinken foar taaleftergrûn, foech, ensfh.;
> Oer learlingen (oantallen, taaleftergrûn, attitude, ensfh.); en
> De skoalle (differinsjaasje op grûn fan taaleftergrûn, taalbelied, fisy, ensfh.).
C.	Ferdjippingsfragen. De situaasje fan it Frysk op de skoallen yn Fryslân (sjoch ûndersyksfraach 1) is
ferbysûndere as:
>	De situaasje oangeande it skoalfak Frysk, dêr’t it fak Frysk as doel sintraal by stiet. Dat ûnderdiel
is befrege oan ’e hân fan de ûnderdielen fan it Kurrikulêre Spinneweb (sjoch Figuer 1); en
>	De situaasje oangeande it gebrûk fan de ynstruksjetaal Frysk, dêr’t it giet om it gebrûk fan it Frysk
as fiertaal (as middel) by oare fakken.
Beide situaasjes wurde neier spesifisearre op grûn fan it rrF, dêr’t it om it ‘harkjen’, ‘petearen’, ‘sprekken’,
‘lêzen’ en ‘skriuwen’ giet.
D. Slotfragen
> Opfettings (of attitude) oangeande it (fak) Frysk; en
> Refleksje op de fragelist.
E. Fragen oangeande de ambysje fan de skoalle (= ûndersyksfraach 2)
>	De ambysjes fan ’e skoalle wurde eksplisyt oan de hân fan iepen fragen oan de ein fan it
fraachpetear besprutsen, mar it komt ek oan ’e oarder ûnder de ynventarisaasje en kin dus
slaan op alle boppeneamde kategoryen.

Der is yn dit ûndersyk ek rekken holden mei ferskillende typen skoallen en/of mei it taalgebiet dêr’t de
skoalle yn stiet. Dat wol sizze dat der yn it PÛ apart ûndersyk dien is nei de situaasje op SBÛ-skoallen.
Ek is der oandacht foar skoallen yn streektaalgebieten (It Bilt, Hylpen en de Stellingwerven) dêr’t
oanfoljende fragelisten foar ûntwikkele binne oangeande it gebrûk fan ’e streektaal as fak en
ynstruksjetaal by oare fakken (ferlykber mei ûnderdiel B-E).

6

Alhoewol’t guon ISK-

skoallen formeel ûnder
de WPO/WVO falle, is hjir
in aparte regeling foar
troffen.
7
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Sjoch http://taalplan.frl.
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2.2. DATAFERWURKING
Ut de onlinemodule wei dêr’t de fragelist yn fêstlein is, kin in Exceldokumint generearre wurde mei
alle antwurden dy’t jûn binne. De werjefte fan ’e data yn Excel is ôfhinklik fan it type fraachstelling.
Sa wurde iepen fragen as tekst werjûn, binne matriks-fragen mei nullen (negatyf) en ienen (posityf)
werjûn en wurde sletten fragen mei it sletten antwurd (Ja/Nee/n.f.t.) werjûn.
De data is ferwurke troch sawol gebrûk te meitsjen fan de ferskillende funksjes yn Excel as mei
help fan SPSS 21.0 foar bygelyks it analysearjen fan ferskillen (û.o. mei Friedman-, Mann-Whitney- en

Kruskal Wallis-toetsen) en gearhing (û.o. mei Spearman-toetsen) tusken fariabelen. Iepen fragen (û.o.
de ambysjes) binne ferwurke troch de antwurden te labeljen en dêrnei te kategorisearjen.
Utsein de kwantitative data op grûn fan de fragelist en de peteardata út de skoallen binne yn it
foarjier fan 2018 ek relevante ynstellings benadere (‘persoanen mei in miening’) mei in tal gerjochte
iepen fragen. Dy fragen hawwe bygelyks te krijen mei de relaasje tusken Taalplan Frysk en (de
takomst fan) de ûnderwiisbegelieding, de ûntwikkeling fan boarnen en materialen, of de kwaliteit
fan ’e learare-opliedings ensfh. De reaksjes fan dy spesifike respondinten wurde yn dit rapport op
ferskillende plakken presintearre. Mei dy oanfoljende koarte reaksjes is besocht ynstellings dy’t net
direkt belutsen binne by it ûndersyk in stim te jaan, om’t ek sy wichtich binne foar de takomst fan it
(fak) Frysk yn it ûnderwiis.
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3 Skiednis
FAN IT FRYSK YN IT ÛNDERWIIS

3.1.		

PRIMÊR ÛNDERWIIS

Fan 1907 ôf koenen skoallen foar it earst subsydzje krije fan it provinsjale bestjoer om Fryske lessen te
fersoargjen nei de reguliere skoaltiid. “Een verzoek om f 500,- subsidie voor dit onderwijs, dat gegeven
zou worden op uren buiten het schoolrooster, uit de Provinciale kas, werd in de winterzitting 1907
door de Staten van Friesland ingewilligd” (Jouwsma e.o., 1957; s. 9). Yn 1937 waarden der feroarings
trochfierd oan de Lager Onderwijs Wet (L.O. Wet) fan 1920, dêr’t it troch wetlik mooglik waard om Frysk
ûnderwiis te fersoargjen yn ’e hegere groepen ûnder de Nederlânske les. Yn artikel 2 waard beskreaun
dat: “Daar, waar naast de Nederlandse taal een streektaal in levend gebruik is, kan onder lezen en
Nederlandse taal enige kennis van die streektaal begrepen zijn” (Jouwsma e.o., 1957; s. 10-11). Destiids
wie der lykwols noch net fêststeld om de Fryske taal ek te brûken as ynstruksjetaal.
Jouwsma e.o. (1957) jouwe oan dat in jier nei de wetsferoaring op sa’n 100 skoallen yn Fryslân yn de
hegere learjierren gebrûk makke wurdt fan ’e mooglikheid om yn de streektaal te ûnderwizen. Yn 1949
is it tal skoallen dat Frysk op it roaster stean hat tanommen nei 154 en yn 1955 wurdt op 215 skoallen
Fryske les jûn. “In het licht van de situatie van voor 1937, toen in het geheel geen onderwijs in het Fries
werd gegeven op de scholen, kan hier van een verbetering worden gesproken, die moed geeft voor het
toekomstige Fries onderwijs” (s. 15).
Fan 1955 ôf mochten twatalige basisskoallen op wetlike basis bestean, Frysk mocht keazen wurde
as fak op de hiele basisskoalle en it brûken fan it Frysk as ynstruksjetaal waard tastien yn ’e legere
groepen. Yn 1974 ferbettere de posysje fan it Frysk yn it basisûnderwiis wer troch oanpassing fan de
L.O. Wet. Fan dat momint ôf mocht de Fryske taal brûkt wurde as ynstruksjetaal op de hiele basisskoalle
en yn 1980 waard Frysk ek in ferplichte fak foar de hiele basisskoalle (Ytsma e.o., 2010).
De L.O. Wet waard yn 1981 ferfongen troch de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), dat hat fierder gjin
effekt hân op it Frysk binnen it basisûnderwiis (Ytsma e.o., 2010). Yn maaie 1993 binne der foar it earst
kearndoelen opsteld, 122 yn totaal, foar alle fakken op skoalle en dus ek foar it Frysk. De kearndoelen
tsjinnen ta ferfanging fan de eintermen dy’t earder jildich wienen foar it primêr ûnderwiis (Staatsblad,
1993). Yn juny 1998 binne de kearndoelen foar alle fakken foar it earst op ’e nij besjoen en waard it tal
kearndoelen fan 122 werombrocht nei 109 (Adelmund, 1998). De kearndoelen foar it Frysk feroaren net.
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Oer it Netwurk 3TS:
“Netwurk 3TS hat him de ôfrûne jierren ûntwikkele ta in taalbriedplak foar skoallen dy’t op in
natuerlike en beliedsmjittige wize meartaligens, ynklusyf Frysk en/of streektaal yntegrearje wolle
yn har learstofoanbod. Undersyk hat útwiisd dat 3TS-skoallen hegere taalambysjes hawwe en yn it
generaal better prestearje by it taalûnderwiis. Netwurk 3TS fertsjinnet provinsjebrede wurdearring
en stipe fan ‘e ferskillende taalynstituten. Sa kin it him trochûntwikkelje, mei de nijste taalynsichten,
ta in moetings- en ynspiraasjeplak foar álle meartalige skoallen yn Fryslân.”
Jelle Bangma en Eelke Goodijk (ûnderwiisadviseurs Cedin)

Yn 1997 is it projekt De Trijetalige Skoalle opsetten op fiif basisskoallen. In wichtige reden om
dêrmei útein te setten wie om de kwaliteit fan it Frysk (en Ingelsk) binnen it PÛ te ferbetterjen om op
dy wize better te foldwaan oan de kearndoelen. Yn 2006, njoggen jier nei de start fan it projekt De

Trijetalige Skoalle, binne de fiif skoallen offisjeel sertifisearre as trijetalige skoalle. Mei-inoar foarmen
dy skoallen de basis foar it Netwurk Trijetalige Skoallen (Netwurk 3TS; Riemersma & De Vries, 2011).
Sûnt dy tiid binne der hieltiten mear skoallen dy’t har oansletten hawwe by it Netwurk 3TS. Der binne
ferskillende farianten fan de trijetalige skoalle binnen it Netwurk 3TS, wat betsjut dat in skoalle gjin
sertifisearre trijetalige skoalle hoegd te wêzen om by it Netwurk 3TS te hearren. In oersjoch fan de
skoallen dy’t by it Netwurk 3TS hearre is û.o. te finen yn De Fryske Taalatlas (Provincie Fryslân, 2015;
s. 30), mar de gegevens binne bygelyks ek op te freegjen by Taalsintrum Frysk - Cedin te Drachten. Yn
totaal binne der fiif ferskillende rûtes foar meartaligens sadat der foar alle skoallen in trajekt-op-maat
oanbean wurde kin. Skoallen yn streektaalgebieten en yn de stedske situaasje sille meartaligens op in
oare manier oanpakke en hawwe dêr op dy wize ek de kâns foar (Cedin - sintrum meartaligens, 2013).
Teffens binne yn maart 2006 de kearndoelen wer op ’e nij besjoen (Greven & Letschert, 2006),
fan 109 nei 58. Ditkear hat dat wol gefolgen hân foar de Fryske kearndoelen. Yn ’e earste twa ferzjes
fan kearndoelen wie der gjin ferskil tusken de Fryske en Nederlânske kearndoelen, der wienen tolve
kearndoelen foar beide talen. Yn 2006 binne de kearndoelen foar it Frysk werombrocht nei seis
kearndoelen (sjoch Taheakke I). Troch de lanlike feroarings fan de kearndoelen fan maart 2018 ôf sille
ek de kearndoelen foar it Frysk op ’e nij besjoen wurde. De resultaten dêrfan wurde yn ’e rin fan 2019
ferwachte8.

8

Sjoch dêrfoar op

Curriculum.nu en
Kurrikulum.frl.
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Reaksje op de kearndoelen Frysk y.k.m. Taalplan Frysk:
“It loslitten fan de spegele kearndoelen Frysk hat de status fan it Frysk op ’e skoallen tige skea dien. It saneamde
‘draachflakbetingst’ jout de skoalle as útfierder fan belied wetlik de kâns om in lykweardich plak fan it ûnderwiis yn it
Frysk neffens in meartalich konsept op te kearen. It brûken fan it Frysk (sj. de ‘Taalatlas’) as kritearium foar (parsjele)
ûntheffing giet yn tsjin de bedoeling fan kearndoelen, ntl. as in kearnoanbod foar alle skoallen. De kar foar eksterne
differinsjaasje op skoalnivo (allinne foar it Frysk bestiet der in kar út profilen) ynstee fan ynterne op groepsnivo docht
in lykweardige en lykberjochtige posysje fan de taal slim ûnderstek. Wy fine neat oer de needsaak om kearndoelen
gear te stallen foar de WEC-skoallen en de skiednis fan de Friezen (sj. ek. Europeesk Hânfêst, kêst 8).”

Bestjoer Feriening Frysk Underwiis (FFU)

3.1.1.	FOECH FOAR IT FAK
FRYSK PÛ
Ut de ûnderwiiskommisje fan it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse wei begjint yn 1904 it
oplieden fan learkrêften foar it Frysk ûnderwiis mei it boekje Lytse Fryske Spraekleare fan P. de Clerq
en G. Postma. Letter wurdt dy ûnderwiiskommisje troch de Afûk ferfongen en fuortsetten en dêr
koenen minsken ek eksamen dwaan foar de akte Frysk L.Û. Yn in soad gemeentebestjoeren late dat yn
’e rin fan de jierren ta it jaan fan in finansjele stimulâns, it yn besit hawwen fan in akte Frysk L.Û. waard
beleanne mei op syn minst 50 gûne (Jouwsma e.o., 1957). Zondag (2011) jout dêrnei oan dat it fan 1950
ôf mooglik wie om yn Ljouwert op de gemeentlike opliedingsskoalle foar beukerliedsters fakultatyf
Frysk te folgjen foar ien oere yn ’e wike. Fjouwer jier letter koe der formeel eksamen yn dien wurde,
25 liedsters krigen in Frysk diploma. Probleem dêrby wie lykwols it Ryk, dy’t it Frysk net erkenne woe.
Dêrom soarge de provinsjale ûnderwiisried foar eksamenprogramma’s en diploma’s. Op de kristlike
opliedingsskoalle yn Ljouwert wie de hâlding oangeande de Fryske taal oars. Dêr wie de taal foar in
lang skoft ferbean, sels yn ’e dosintekeamer. Ferskillende redenen waarden dêrfoar jûn. “Oerbelêsting
fan de learlingen, wie der ien fan, mar yn wêzen fûnen se dat de memmetaal fan de bern, it Frysk,
minder wie as de troch har heger achte nasjonale taal, it Hollânsk” (p. 181). Dêr waard dus in behoarlik
skoft gjin Frysk jûn, mar fan 1977 ôf koe ek dêr eksamen dien wurde foar it Frysk. Fan 1975 ôf waard
it ek yn Drachten op de gemeentlike opliedingsskoalle mooglik om Frysk te folgjen en fan 1978 ôf koe
ek dêr eksamen dien wurde. Yn in soad gemeenten kaam in finansjele stimulâns, it yn besit hawwen
fan in diploma Frysk foar beukerliedsters waard beleanne mei 90 gûne op jierbasis, sa Zondag (2011).
Op de Rykskweekskoalle yn Drachten waard it Frysk nei de Twadde Wrâldoarloch ynfierd as
fakultatyf fak, de learkrêft waard lykwols net troch it Ryk betelle. Op de Rykskweekskoalle yn Ljouwert
waarden de learkrêften Frysk troch de Afûk betelle. Ek op de kristlike kweekskoallen yn Dokkum,
Ljouwert en Snits waard nei de oarloch begûn mei it fakultatyf jaan fan it fak Frysk. Yn 1952 waard it yn
Ljouwert ferplichte. De akte, Akte W of Oantekening W neamd, waard fan 1957 ôf as offisjele Ryksakte
erkend. De gemeente Ljouwert kaam yn 1966 mei in regeling om de fergoeding foar de akte Frysk L.Û.
yn te passen yn it salaris. De gemeenten It Hearrenfean en Tytsjerksteradiel folgen de regeling. It Ryk
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betelle noch altiten net mei. Oant 1989 koe der eksamen dien wurde om dy akte te beheljen (Zondag,
2011).
Hjoed-de-dei wurdt it Frysk op de PABÛ fan ’e NHL Stenden Hogeschool as apart fak oanbean.
Der wurdt omtinken bestege oan eigen feardichheden, jeugdliteratuer en meartaligens/didaktyk. Yn it
earste learjier fan de PABÛ hat it Frysk in plak binnen it kluster ‘Taalwinnen’ en yn it twadde learjier komt
it oan bod yn it tema ‘Omgean mei ferskillen’ en yn it kluster ‘Erfgoed’. Fan yntegraasje mei oare fakken
is lykwols (noch) gjin sprake. Yn it tredde learjier fan de PABÛ wurdt it Frysk wol yntegrearre oanbean
yn it tema ’Meartaligens’. By oare fakken, lykas muzyk, keunst en kultuer en wrâldoriïntaasje, komt it
Frysk dan (in inkelde kear) oan bod. Assessments wurde somtiden yn it Frysk ôfnommen, mar dêrfoar
is út de PABÛ wei op dit stuit gjin dúdlik belied (L. Flapper, persoanlike kommunikaasje, juny 2018).
It posityf ôfmeitsjen fan de ûnderdielen liedt ta it Frysk Foech. Fierders is it mooglik om kosteleas in
neiskoallingstrajekt te folgjen foar learkrêften dy’t mei de oplieding it Foech net helle hawwe of earne
oars de PABÛ folge hawwe. Ek dêryn steane de ûnderdielen eigen feardichheden, jeugdliteratuer en
meartaligens/didaktyk sintraal en liedt it posityf ôfmeitsjen fan de ûnderdielen ta it Frysk Foech. Foar
net-Frysktalige learkrêften is der in apart trajekt dêr’t yn begûn wurdt mei it ûnderdiel jeugdliteratuer
dêr’t it (foar)lêzen en praten yn it Frysk de kearn yn is. Dêrnei kinne minsken trochstreame nei it
folsleine trajekt foar it Frysk Foech, dêr’t de ûnderdielen feardichheden en meartaligens/didaktyk noch
yn op it aljemint komme.

Yn ’e takomst soe de PABÛ noch better as praktykfoarbyld
fan meartalich ûnderwiis fungearje wolle:
“Foar eigen feardigens (ferstean, prate, lêze, skriuwe) binne aparte lessen nedich en der moatte
mominten wêze om de ynhâld fan de kennisbasis Frysk te hifkjen. Dat hoecht net allegearre yn spesifike
lessen Frysk. It soe moai wêze as Frysk by oare fakken ris as fiertaal brûkt wurdt en de Fryske feardichheden
dan yn in assessment hifke wurde. Studinten soene dan minimaal ien kear in mûnlinge presintaasje
en in skriftlik ferslach by in oar fakgebiet of assessment yn it Frysk (en ek yn it Ingelsk) dwaan moatte.
Dan is de PABÛ in moai praktykfoarbyld fan meartalich ûnderwiis.”

Liskje Flapper (dosint Frysk PABÛ NHL Stenden Hogeschool)

9

3.1.2.	TAALMETOADEN FOAR IT FRYSK
YN IT PÛ

“De Brêge: lêsboek foar

de middelklassen yn
Fryslân” troch P. Biesma en
T. Keuning.
10

“Frysk op de legere

skoalle: taelmethoade”
troch Pedagogysk

Alhoewol’t it Frysk binnen it ûnderwiis yn ’e 19e iuw noch gjin plak hie, waarden der troch bygelyks de
bruorren Halbertsma en Waling Dykstra al wol koarte teksten skreaun foar bern. Yn 1905 waard der nei
oanlieding fan in priisfraach foar it earst echt wat skreaun as learmiddel Frysk foar ûnderwiisdoeleinen
(Boelens, 1975). Troch de jierren hinne binne der hieltiten mear materialen foar it Frysk ûntwikkele.
Tink oan De Brêge , Frysk op de legere skoalle (1963) , Stap foar stap (1971)
9

10

11

(Zondag, 2009) en

Advysburo fan de Fryske
Akademy.
11

“Stap foar stap:

ramtmetoade foar it
bigjinnend lêzen” troch
Pedagogysk Advysburo
fan de Fryske Akademy.

Taaltwirre (1981)12. Uteinlik foldie Taaltwirre net mear en moast der wat nijs komme. Dat waard de
Fryske TaalRotonde (1994). De Fryske TaalRotonde woe rekken hâlde mei it ferskil oan taalkennis fan
’e ferskate dielnimmers fan de metoade. De Fryske TaalRotonde giet út fan it prinsipe dat taal leard
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12

“Taaltwirre: in rige fan

10 Fryske lessen foar taal
en stavering” troch
J. Boorsma.
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wurdt troch taal echt te brûken (Zondag, 1995).
Yn 2006 waard de Fryske TaalRotonde ferfongen troch de nije taalmetoade Studio F, dêrtroch
waard it mooglik om op fjouwer nivo’s te differinsjearjen. Studio F kombinearret it lêzen en skriuwen
yn it Frysk mei Fryske skoaltillefyzjeprogramma’s en ICT-opdrachten (Ytsma e.o., 2010). De metoade
waard fasearre ynfierd, yn 2006 wie de metoade foar groep 4, 5 en 7 beskikber en it jier dêrop ek foar
groep 6 en 8 (Klinkenberg, Jansma & Hage, 2015). Yn 2009 wurke sa’n twa tredde fan ’e basisskoallen
systematysk mei Studio F en wie de Fryske TaalRotonde hast folslein nei de eftergrûn ferdwûn
(Inspectie van het Onderwijs, 2010). Hoewol’t Studio F modernisearring fan it fak Frysk teweechbringt,
is der ek krityk. Dat benammen fan learkrêften dy’t te krijen hawwe mei kombinaasjegroepen. Hja
hawwe it gefoel dat se op noch mear nivo’s differinsjearje moatte, nammentlik sawol tusken de
kombinaasjegroepen as binnen de groepen yn de kombinaasjegroepen. Learkrêften binnen trijetalige
skoallen hawwe minder muoite mei de metoade (Klinkenberg e.o., 2015). Njonken de taalmetoade
foar Frysk is der ek oar materiaal beskikber. Benammen de programma’s fan SkoalTV, dêr’t ek Tsjek
ûnder falt, binne populêr op skoallen (Inspectie van het Onderwijs, 2010; Klinkenberg e.o., 2015).
Tsien jier nei de lansearring fan Studio F is yn 2016 dy metoade op ’e nij besjoen en sa Spoar 8
yntrodusearre, dy’t fan 2013 ôf ûntwikkele is. Spoar 8 is folslein digitaal te brûken. Kwa ynhâld is der
ridlik wat oerlaap mei de âlde metoade Studio F, mar it tal differinsjaasjenivo’s is werombrocht fan
fjouwer nei twa wat it mear behapber makket foar learkrêften yn kombinaasjegroepen. Ek dy metoade
wurdt fasearre ynfierd, de metoade is wylst beskikber foar groep 1-2 en groep 5-8. Groep 3-4 wurdt
meikoarten ferwachte (sjoch ek §5.2.6). Fierders is it yn ’e takomst mooglik om fia in digitale mediateek
materiaal te selektearjen wat brûkber is by oare fakken (û.o. wrâldoriïntaasje).

3.2.		

FUORTSET ÛNDERWIIS

De rol dy’t it Frysk spilet yn it fuortset ûnderwiis is ûnder oaren troch Ytsma e.o. (2010) beskreaun. As
útfloeisel fan it tastean fan it Frysk ‘as streektaal yn libben gebrûk’ yn it leger ûnderwiis, waard it Frysk
fan 1937 ôf as fakultatyf fak sjoen op de (M)ULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Fan 1948 ôf waard
it Frysk ek tastien yn it VHMO (Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs). Mei de ynfiering fan de

Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO, ek wol ‘Mammoetwet’ neamd) yn 1968 waard it Frysk formeel
tastien as karfak yn de brêgeklasse, nammentlik foar ien oere yn ’e wike yn stee fan Nederlânsk. Fan
1970 ôf waard it op it fuortset ûnderwiis ek mooglik om eksamen ôf te lizzen foar it Frysk.
Nei de ynfiering fan it Frysk yn it basisûnderwiis as ferplichte ûnderdiel yn 1980 (sjoch ek §3.1)
hat de Rykskommisje Frysk yn 1982 advisearre om it Frysk ek yn it fuortset ûnderwiis ta te passen
yn de net-eksamenklassen. Yn 1993 folge, nei it ynfieren fan de basisfoarming, de ferplichting fan it
Frysk as fak op it fuortset ûnderwiis (FÛ), mar allinnich foar de legere klassen. Der waard lykwols gjin
minumumlessetabel foarskreaun, wat betsjutte dat der ek gjin ekstra fergoeding út de ryksbegrutting
takend waard. Boppedat koenen de skoallen maklik in ûntheffing oanfreegje by de Ynspeksje fan it
Underwiis foar dy ferplichting. Fierders waard it Frysk as ynstruksjetaal op alle nivo’s binnen it FÛ
tastien, allinnich ek dêr waarden gjin ekstra middels beskikber foar steld (A.M.J. Riemersma, persoanlike
kommunikaasje, juny 2018). Fan 2006 ôf oant 2015 wie it foar skoallen mooglik om by it Ryk ûntheffing
oan te freegjen foar it fak Frysk. Sa’n oanfraach koe honorearre wurde en gou dan foar ien jier. Alle
jierren moast der wer op ’e nij in oanfraach yntsjinne wurde (Ytsma e.o., 2010). Sûnt 2015 leit de
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ferliening fan de ûntheffings by de provinsje Fryslân (sjoch ek §3.3).
Wannear’t skoallen der foar kieze om it Frysk as eksamenfak oan te bieden, kinne hja gebrûk meitsje
fan in subsydzjeregeling fan ’e provinsje Fryslân dêr’t ekstra jild beskikber troch is om dy lessen foarm
te jaan. It tal skoallen dat it eksamen oanbiedt foar it Frysk is lykwols relatyf leech (sjoch ek §11.2.7).
Yn 2010 is der op trije skoallen in pilot úteinsetten mei meartalich ûnderwiis yn it FÛ. It Frysk wurdt op
dy skoallen fan dat momint ôf ek brûkt as ynstruksjetaal by oare fakken, earst allinnich by skiednis en
letter ek by bygelyks gymnastyk. Ien fan ’e problemen dêr’t de skoallen tsjinoan rinne is it materiaal,
dat is faak net beskikber yn de Fryske taal en de ûntwikkeling fan nij materiaal is prizich (Bangma,
2013). Nettsjinsteande binne der wylst seis FÛ-skoallen begûn as meartalich fuortset ûnderwiis (MFU;
Meartalich Fuortset Underwiis). Der wurdt wurke oan en stribbe nei it útwreidzjen fan dat netwurk,
dêrom binne de ynstapmooglikheden leechdrompelich en is der romte foar ûntjouwing. De standerts
dêr’t in skoalle dan oan foldwaan moat om sertifisearre wurde te kinnen as MFÛ binne op in goed nivo.
(J. Bangma en E. Goodijk, persoanlike kommunikaasje, juny 2018).
Lykas foar it PÛ binne der foar de ûnderbou fan it FÛ kearndoelen foar it Frysk opsteld. De
kearndoelen wike ôf fan dy fan it PÛ trochdat der differinsjearre wurdt nei de taaleftergrûn fan de
learlingen. Sa binne der aparte kearndoelen opsteld foar learlingen mei it Frysk as memmetaal en
learlingen dy’t it Frysk as twadde taal leare (Ytsma e.o., 2010). Yn it skoaljier 2017/2018 binne seis/
njoggen keardoelen (sjoch Taheakke I) fan krêft, dêr’t trije kearndoelen by ferplichte binne foar
alle learlingen (kearndoel 1-3) en trije kearndoelen ôfhingje fan de taaleftergrûn fan de learlingen
(kearndoel 4-6). Krekt lykas by it PÛ sille troch de lanlike feroarings fan de kearndoelen fan maart 2018
ôf ek de kearndoelen fan it FÛ foar it Frysk op ’e nij besjoen wurde. De resultaten dêrfan wurde yn ’e
rin fan 2019 ferwachte13.

3.2.1.	FOECH FOAR
IT FRYSK FÛ
De oplieding ta dosint Frysk yn it FÛ is opsetten troch de Noardlike Leargongen, dy’t yn 1985 opgien is
yn de Noardlike Hegeskoalle Ljouwert (NHL). Sûnt 2018 is de NHL fusearre mei Stenden Hegeskoalle
sadat der in nije hegeskoalle ûntstien is: NHL Stenden Hogeschool. Eartiids koe der in akte Frysk
MO-A en Frysk MO-B behelle wurde foar respektyflik it twaddegraads- en earstegraadsfoech. Dat
binne hjoed-de-dei de bachelor- en fakmasteroplieding Frysk dy’t oanbean wurde op ’e NHL Stenden
Hegeskoalle (A.M.J. Riemersma, persoanlike kommunikaasje, juny 2018).
Hjoed-de-dei binne der ferskillende rûtes om dosint Frysk yn it FÛ te wurden. Sa is der in reguliere
bacheloroplieding foar dosint Frysk fan twa of trije jier, ôfhinklik fan in eventuele foaroplieding, om in
twaddegraads lesfoech te heljen. Dy oplieding wurdt sawol foltiid as yn dieltiid oanbean. Teffens is it
mooglik om fan de foltiidsoplieding in kombinearre learare-oplieding Nederlânsk-Frysk te meitsjen, dy’t
yn fjouwer jier tiid ta in twaddegraads foech yn twa skoalfakken laat. Nei de twaddegraads oplieding
is it mooglik om troch te streamen nei de edukative fakmaster Frysk fan trije jier dêr’t in earstegraads
lesfoech mei behelle wurde kin.
Ek oan de Ryksuniversiteit Grins (RuG) is it mooglik om in earstegraads foech Frysk te beheljen.
Hjir wurdt de twajierrige edukative master “Fryske taal en kultuer” oanbean. De bachelor Minorities

& Multilingualism jout drekst tagong ta de masteroplieding, mar ek mei in oare foaroplieding kin de
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Underfinings fan studinten fan de (kombinearre) learare-oplieding:
“Ik doch de oplieding Frysk yn kombinaasje mei Nederlânsk. De mearwearde dêrfan is dat ik in gruttere kâns ha op in
baan letter. Dêrneist ha ik in soad kennis oer beide talen, wêrtroch ik relaasjes en ferbannen lizze kin tusken beide. Op
dy manier kin ik learlingen ek helpe.”
Gerla Stork (studint NHL Stenden Hogeschool)

De mearwearde fan de oplieding is dat it lytsskalich is. Der is in soad romte foar it útwikseljen fan ynformaasje, kennisoerdracht en kunde. En wolst de taal goed oan de learlingen of studinten oerbringe dan moatst it Fryske fak sels ek
ûnder de knibbel ha. De oplieding Frysk spilet in grutte rol yn it foarút helpen en it behâlden fan it Frysk, en it jout in
goede basis om letter taret foar de klasse te stean.”
Jantsje Stienstra (studint NHL Stenden Hogeschool)

master folge wurde. Yn it earste jier fan de master leit de klam op de fakynhâld en it ferdjipjen fan
de eigen kennis. Yn it twadde jier wurdt de didaktyk foar de lins nommen en wurdt staazjerûn yn de
boppebou fan it FÛ.
Sûnt 2017 mei der ek mei in PABÛ Frysk Foech (sjoch §3.1.1) lesjûn wurde yn de earste en twadde
klasse fan it FÛ, mits binnen twa jier it twaddegraads lesfoech behelle wurdt (B. Gezelle Meerburg,
persoanlike kommunikaasje, april 2018).

3.2.2.	TAALMETOADEN FOAR
IT FRYSK YN IT FÛ
Mei it ferplichte wurden fan it fak Frysk yn ’e ûnderbou fan it FÛ yn 1993 betsjutte dat ek dat der
lesmateriaal ûntwikkele wurde moast (Ytsma e.o., 2010). Om’t der mar in bytsje tiid wie om spesjaal
lesmateriaal te meitsjen foar it FÛ hie de earste taalmetoade Flotwei Frysk - in gearwurking tusken

Afûk en Wolters-Noordhoff - deselde opbou as dy fan it learboek Nieuw Nederlands ûntwikkele troch
Wolters-Noordhoff. Yn Flotwei Frysk waard gjin ûnderskied makke tusken de ferskillende skoalnivo’s,
wat betsjut dat learlingen fan bygelyks it FMBÛ en TWÛ deselde lesstof oanbean krigen (De Vries, 2018).

Flotwei Frysk bestie út in basislearlingeboek, in hantlieding foar de dosint en spesjaal harkmateriaal
oan ’e hân fan kassettebantsjes (Taalsintrum Frysk, 2000).
Dat feroare yn 2003 by it útkommen fan ’e nije taalmetoade Freemwurk. Fan dat stuit ôf waard der
wol ûnderskied makke yn de ferskillende skoalnivo’s en ek de doelstellings waarden oars. Dêr’t der yn

Flotwei Frysk noch útgien waard fan deselde doelstellings as dy foar it Nederlânsk, waard yn Freemwurk
útgien fan it Frysk as in frjemde taal, krekt lykas bygelyks it Ingelsk en it Dútsk. Foardiel dêrfan wie
dat der differinsjearre wurde koe nei taaleftergrûn fan de learlingen, dêr’t Frysktalige learlingen wat
ekstra’s troch dwaan koenen en net-Frysktalige learlingen mear oanbod op maat hienen. Teffens kaam
der fan 2006 ôf in digitale ferzje fan Freemwurk op ynternet (De Vries, 2018). Yn 2009 docht bliken dat
hast 90% fan de skoallen dy’t it fak Frysk oanbiede ek gebrûk meitsje fan dy metoade (Inspectie van het
Onderwijs, 2010). Binnen it MFÛ wurdt ek skiednis oanbean yn it Frysk. Dêrfoar is materiaal ûntwikkele
wat resultearre hat yn ’e Kanon fan de Fryske skiednis en in Fryske fariant fan de skiednismetoade

MEMO (Bangma, 2013). Njonken dy metoaden foar Frysk is der ek oar materiaal beskikber. Yn 2009
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makket sa’n trijefearns fan ’e skoallen dy’t it fak Frysk oanbiede gebrûk fan it tydskrift Linkk (Inspectie
van het Onderwijs, 2010).
Sûnt 2014 wurdt der wurke oan de fernijing fan de taalmetoade Frysk. Dat hat resultearre yn ’e nijste
metoade foar Frysk, Searje 36. Dy taalmetoade is folslein digitaal te brûken. Kwa ynhâld is der oerlaap
mei de âlde metoade Freemwurk, it tydskrift Linkk en de Kanon fan de Fryske skiednis. Fierders wurdt
der binnen Searje 36 gebrûk makke fan de programma’s fan SkoalTV (De Vries, 2018).

3.3.		

UNTHEFFING FOAR IT FAK FRYSK

Skoallen yn Fryslân dy’t ûnder de WPO en WVO falle binne ferplichte om ûnderwiis te bieden yn ’e
Fryske taal en kultuer. Hoe’t dat ûnderwiis der krekt útsjen moat stiet skoallen frij, salang’t der mar
omtinken is foar de opstelde kearndoelen (sjoch Taheakke I). Dochs binne der ek útsûnderings
mooglik, skoallen dy’t in folsleine ûntheffing krije fan ’e provinsje Fryslân om it fak Frysk oan te bieden.
Dêrby falt bygelyks te tinken oan skoallen yn de gemeente Weststellingwerf dêr’t it Frysk yn it deistich
libben in folle lytsere rol spilet sa’t sichtber wurdt yn de Fryske Taalatlas 2015 (Provincie Fryslân, 2015;
fb. s. 19). De Stuurgroep Hoekstra (2010) hat advisearre om de WPO en WVO oan te passen sadat it
foar Deputearre Steaten mooglik wurdt om ek in parsjele ûntheffing te ferlienen. Yn 2014 hat dat laat
ta in feroaring yn sawol de WPO as de WVO, dêr’t no it neikommende yn skreaun wurdt (sjoch Tabel 5):
TABEL 5 WIZIGE WETSARTIKELS WAT DE FRYSKE TAAL YN IT ÛNDERWIIS OANBELANGET, JILDICH FAN
AUGUSTUS 2014 ÔF

WPO Artikel 9, lid 4:
Op de scholen in de provincie Fryslân wordt tevens onderwijs gegeven in de Friese taal. Gedeputeerde Staten kunnen
op verzoek van het bevoegd gezag gedeeltelijke of volledige ontheffing van deze verplichting verlenen. Gedeputeerde
Staten stellen in een beleidsregel criteria vast voor die gedeeltelijke en volledige ontheffing. De vaststelling geschiedt
niet eerder dan nadat Gedeputeerde Staten overleg hebben gevoerd met het Friese primair onderwijs.

WVO Artikel 11e, lid 1:
Op de scholen in de provincie Fryslân wordt met inachtneming van de daarvoor vastgestelde kerndoelen tevens
onderwijs gegeven in de Friese taal en cultuur, tenzij Gedeputeerde Staten op verzoek van het bevoegd gezag
gedeeltelijke of volledige ontheffing van deze verplichting hebben verleend. Gedeputeerde Staten stellen in een
beleidsregel criteria vast voor die gedeeltelijke en volledige ontheffing. De vaststelling van deze criteria geschiedt niet
eerder dan nadat Gedeputeerde Staten overleg hebben gevoerd met het Friese voortgezet onderwijs.
w

Dêrta hat Deputearre Steaten oerlis fierd mei it Fryske PÛ en FÛ. yn 2015 hat dat laat ta in nije
beliedsregel fan ’e Provinsje Fryslân (2015): Beliedsregel foar it ferkrijen fan ûntheffing foar it fak Frysk

yn it primêr en fuortset ûnderwiis. Yn dy beliedsregel wurdt beskreaun hoe’t skoallen yn oanmerking
komme kinne foar in (parsjele) ûntheffing foar it fak Frysk. Skoallen tsjinje in oanfraachformulier yn
dêr’t op oanjûn wurdt hoe’t it fak Frysk op dat stuit jûn wurdt. Fierders wurdt oanjûn hokfoar taalprofyl
oft passend is by de skoalle (sjoch Taheakke II). Fansels binne der ek skoallen dy’t gjin ûntheffing
nedich hawwe, dêr’t de Provinsje Fryslân (2015) der yn ’e beliedsregel benammen by fanút giet dat
dat de trijetalige skoallen wêze sille of skoallen dy’t yn ûntwikkeling binne om in trijetalige skoalle te
wurden. Yn feite giet it dêr dus om de skoallen dy’t beskreaun wurde yn De Fryske Taalatlas (Provincie
Fryslân, 2015; s. 30) ûnder it Netwurk 3TS.
It oanfreegjen fan in (parsjele) ûntheffing ferrint yn ferskillende stappen, dêr’t de provinsje Fryslân
de administrative druk foar skoallen sa beheind mooglik by hâlde wol. As ferfolch dêrop is yn febrewaris
2016 it projekt Taalplan Frysk úteinsetten. Underwiiskundigen fan it lektoraat Taalgebruik & Leren fan
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de NHL Stenden Hogeschool hawwe fan april 2016 ôf de skoallen besocht en hawwe, as dat nedich
wie, mei de skoalle in oanfraach ta (parsjele) ûntheffing opsteld. De ûnderwiiskundigen stypje dêrmei
de skoallen by it formulearjen fan in taalplan oangeande de Fryske taal (as fak) en meitsje dêrmei de
administrative druk foar de skoallen leger. Oan ’e oare kant krije de ûnderwiiskundigen in dúdliker byld
fan de stân fan saken wat de Fryske taal yn it ûnderwiis oanbelanget en de ambysjes fan ’e skoallen
dêrby. De opbringsten fan dy besiken binne te lêzen yn de neikommende haadstikken fan dit rapport.

Reaksjes op it fêststellingsbelied fan de provinsje Fryslân:
“In amtlik proses fan ûntheffingferliening jout sifers fan it tal ferliende ûntheffingen. Dat proses kin lykwols gjin
natuerlik of ‘realistysk’ byld fan de situaasje fan it ûnderwiis Frysk jaan, om’t de aktuele situaasje, i.e. kwantiteit
+ kwaliteit fan it ûnderwiis Frysk, hifke wurdt yn it ljocht fan ’e (troch skoalbestjoeren) winske situaasje. Ek is in
realistysk byld net genôch. Taalplanning hat primêr ferlet fan in logysk byld: oarsaken. Nei de oarsaken fan súkses
of falen by it jaan fan Frysk is gjin ûndersyk dien. Foar it útsetten fan oplossingsstrategyen moat men witte wat
goed, substansjeel Frysk jaan (ûn)mooglik makket.”
Sis Tsiis (boargeraksjegroep)

“Taalplan Frysk hat twa kanten, sa docht bliken út ‘e praktyk. Oan ‘e iene kant is it in moaie beskriuwing fan de stân
fan saken op skoalle: Wat binne oant no ta de ynspannings fan ‘e skoalle om de kearndoelen Frysk te realisearjen?
Hoe sjocht de learlingpopulaasje derút? Hoe stiet it derfoar mei de learkrêftfeardichheden? Hokfoar doelen wurde
neistribbe? Oan ‘e oare kant merke wy lykwols dat op guon skoallen it fêststelde ûntheffingenivo ek as einnivo
ynskat wurdt en ûntbrekt it besef dat der de kommende jierren ambysje toand wurde moat.”
Jelle Bangma en Eelke Goodijk (ûnderwiisadviseurs Cedin)

“Yn 2006 hat de ûnderwiisynspeksje al in in soarte fan 0-mjitting dien oangeande de no jildende kearndoelen Frysk
yn it oanbod fan de skoallen sûnder dat der beliedsmjittich wat mei dien is. De tekst fan it Taalplan Frysk jout gjin
garânsje dat soks aanst better wurde sil. Skoallen krije (te) rom de tiid om neffens eigen (faak beheinde) ambysjes
en de taaleftergrûn fan de skoalregio it programma-oanbod Frysk fêst te stellen. It belied kriget sa it karakter
fan in omkearde salami-taktyk: de provinsje giet hieltyd wer akkoart mei stapkes tebek by it neikommen fan de
ferplichting fan it Frysk as in lykweardich fak.”
Bestjoer Feriening Frysk Underwiis (FFU)

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

34

3.4.		MATERIËLE YNSTÂNHÂLDING
FRYSK
Skoallen yn Fryslân komme yn oanmerking foar it ryksbudzjet foar materiële ynstânhâlding Frysk
(MYF). Skoallen foar PÛ en de ûnderboulokaasjes fan it FÛ krije út dat budzjet wei in bedrach foar elke
learling, mei de bedoeling om dêrmei it lesmateriaal te bekostigjen dat spesifyk bedoeld is foar it (fak)
Frysk. Mei dy subsydzje kinne alle skoallen lesmateriaal oanskaffe, dêr’t de basis foar goed ûnderwiis
yn it (fak) Frysk mei jûn wurde kin. Oant it skoaljier 2017/2018 krigen alle skoallen yn Fryslân itselde
bedrach foar elke learling útkeard, likefolle oft der no wol of net wat oan it (fak) Frysk dien waard.
Ien fan ’e ideeën dy’t de grûnslach foarmje oan it ûndersyk Taalplan Frysk is dat de provinsje Fryslân
de hichte fan it út te kearen bedrach foar elke learling yn ’e takomst ôfhingje lit fan it takende taalprofyl.
Skoallen foar it PÛ en FÛ mei in A-profyl sille fan it skoaljier 2018/2019 ôf mear jild foar elke learling
ûntfange as skoallen mei in leger taalprofyl14.
By de stipe op de skoallen mei it opstellen fan it taalplan, is dy ynformaasje oangeande it
foarnommen belied ek hieltiten jûn. It idee is dat de Ynspeksje fan it Underwiis, by it yngean fan de nije
regels wat de MYF-jilden oanbelanget, kontrolearje sil oft de skoalle it ûnderwiis fersoarget dat past by
it takende taalprofyl.

14

Sjoch https://www.frys-

lan.frl/subsidies/subsidiesregelingen_3217/item/
materiele-instandhoudingfries_13813.html
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4 Resultaten
PÛ-profilen
NEI DEMOGRAFYSKE FARIABELEN

Yn de perioade april 2016 oant en mei maart 2018 binne der yn totaal 412 taalplannen opsteld troch
de ûnderwiiskundigen mei de PÛ-skoallen. Elk taalplan hat ek laat ta in taalprofyl foar de skoalle.
Oan ’e hân fan de beskreaune taalprofilen yn de taalplannen kin in krekt oersjoch makke wurde fan
de ferdieling fan de ferskillende PÛ-profilen oer de provinsje. It oersjoch fan de ferdielings fan de
PÛ-profilen foar it Frysk is yn Figuer 2 werjûn foar de hiele provinsje, m.û.f. de SBÛ-skoallen (sjoch
dêrfoar haadstik 9).
Figuer 2: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen provinsjebreed
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Figuer 2 jout in dúdlike fariaasje yn de PÛ-profilen wer. Sa binne der 113 reguliere skoallen (27,4%) dy’t
gjin ûntheffing nedich hawwe, om’t der by it (fak) Frysk op dy skoallen oanbod is foar alle kearndoelen
(profyl A). Oan ’e oare kant hawwe 21 regulire PÛ-skoallen (5,1%) in folsleine ûntheffing nedich foar it
fak Frysk (profyl G), wat betsjut dat op dy skoallen gjin oanbod is foar de kearndoelen dy’t geane oer
it Frysk.

Om in dúdliker byld te krijen fan wêr’t en wêrom’t der fariaasje sit yn de taalprofilen sille yn ’e
neikommende paragrafen in tal demografyske fariabelen beneamd wurde dêr’t dat mooglik mei
ferklearre wurde kin. De earste trije paragrafen steane yn it teken fan it geografyske gebiet dêr’t de
skoallen har yn befine. Sa is der yn §4.1 omtinken foar de ferskillende gemeenten. De iene gemeente
is no ienkear ‘mear Frysk’ as de oare (sjoch dêrfoar ek De Fryske Taalatlas, s. 19, fan de Provincie
Fryslân (2015)). Dêrby wurdt útgien fan de gemeenten dy’t bestienen by oanfang fan de skoalbesiken
fan Taalplan Frysk yn 2016, dus fan foar de gemeentlike weryndieling dy’t yn 2018 plakfûn hat. Yn §4.2
is der oandacht foar de gruttere stêden en/of doarpen dêr’t mear skoallen te finen binne, lykas yn
Drachten, It Hearrenfean en Ljouwert, yn ferliking mei de lytsere kearngebieten op it plattelân, lykas
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Earnewâld, Mitselwier en Wiuwert, dêr’t ien skoalle in grutter fiedingsgebiet hat. §4.3 sil de konklúzjes
jaan op de geografyske fariabelen.
Dêrnei sil der omtinken wêze foar de demografyske fariabelen dy’t har mear rjochtsje op de sosjale
aspekten dêr’t de skoallen har yn befine. Sa wurdt der yn §4.4 earst yngien op de boppelizzende
organisaasjes dêr’t skoallen ûnderdiel fan útmeitsje, nammentlik: de ûnderwiiskoepels (§4.4.1) en
skoalbestjoeren (§4.4.2). In koepel of bestjoer soe omers in beskaat belied foar alle oansletten skoallen
hantearje kinne, dêr’t de fariaasje yn de taalprofilen yn ferklearre wurde kin. Skoallen hawwe fierders in
maatskiplike ferantwurdlikens om bern ta te rieden op it partisipearjen yn de takomstige maatskippij.
Dêrom wurdt der yn §4.5 yngien op skoallen dy’t ûnderwiis jouwe út in beskate fisy wei. Dêrby is
omtinken foar de denominaasje fan de skoalle (§4.5.1) en it konsept fan de trijetalige skoalle (§4.5.2) as
mooglike ferklearring foar de fariaasje yn PÛ-profilen. Ta beslút giet §4.6 yn op de taaleftergrûn fan de
learkrêften en learlingen as mooglike ferklearring foar de fariaasje yn de PÛ-profilen. Yn §4.7 sille de
konklúzjes jûn wurde op de sosjale fariabelen.

4.1.		TAALPROFILEN FOAR
ELKE GEMEENTE
Ut Figuer 2 docht in dúdlike fariaasje fan PÛ-profilen yn ’e provinsje bliken. Ien fan de mooglike
ferklearrings dêrfoar soe fûn wurde kinne yn it foargeande belied fan it Ryk en de Ynspeksje fan it
Underwiis. Yn beskate gebieten wie it, en is it yn de hjoeddeistige situaasje wer, mooglik om in folsleine
ûntheffing oan te freegjen foar it fak Frysk (sjoch ek §3.3). It giet dêrby lykwols allinnich om skoallen dy’t
bûten it Fryske taalgebiet lizze. Dêrby moat lykwols al opmurken wurde dat hoewol’t foar skoallen yn dat
gebiet earder altiten al de mooglikheid bestie om in folsleine ûntheffing oan te freegjen foar it fak Frysk,
dat noch net sizze wol dat it foar skoallen ek needsaaklik wie om in folsleine ûntheffing oan te freegjen.
Yn de beliedsregel fan de Provinsje Fryslân (2015) wurdt it net-Fryske taalgebiet sa beskreaun: “Dit zijn
in ieder geval de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en Weststellingwerf en
delen van de gemeenten Ooststellingwerf en Kollumerland en Nieuwkruisland” (s. 5).
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Om te efterheljen oft dat (foargeande) belied ek werklik in ferklearring is foar de fariaasje yn ’e
PÛ-profilen sil yn §4.1.1 in beskriuwing jûn wurde fan ’e skoallen yn it net-Fryske taalgebiet en yn §4.1.2
sil der just sjoen wurde nei de skoallen yn it Fryske taalgebiet.

4.1.1.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
YN IT NET-FRYSKE TAALGEBIET
Yn Figuer 3 is it oersjoch werjûn fan de PÛ-profilen yn it net-Fryske taalgebiet. It giet dêrby om 55
reguliere PÛ-skoallen. Yn Figuer 3 komt nei foarren dat alle skoallen yn it net-Fryske taalgebiet in
beskate mjitte fan ûntheffing fanneden binne, der is gjin inkelde skoalle dy’t op nivo fan oanbod by
it (fak) Frysk foldocht oan alle kearndoelen (profyl A). Sân skoallen (12,7%) yn it net-Fryske taalgebiet
hawwe gjin oanbod foar skriuwen (kearndoel 21) yn it Frysk en komme út op profyl B. Trije skoallen
(5,5%) hawwe gjin oanbod foar lêzen (kearndoel 20) en skriuwen (kearndoel 21) yn it Frysk en komme
dêrmei út op profyl C. Twa skoallen (3,6%) komme út op profyl E, hja hawwe allinnich oanbod foar
attitude (kearndoel 17) en harkjen nei de Fryske taal (kearndoel 18), en 22 skoallen (40,0%) komme út
op profyl F, dêr is allinnich oanbod foar attitude (kearndoel 17). Fierders binne der 21 skoallen (38,2%)
yn it net-Fryske taalgebiet dy’t útkomme op in folsleine ûntheffing, der is gjin oanbod foar it (fak) Frysk.
Figuer 3: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen yn it net-Fryske taalgebiet
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Om in dúdliker byld te krijen fan wêr’t de fariaasje yn de PÛ-profilen yn it net-Frysktalige gebiet sit,
binne yn Figuer 4 de taalprofilen fan de reguliere PÛ-skoallen werjûn foar de gemeenten dy’t yn
dit gebiet falle, nammentlik de gemeenten: It Amelân, Kollumerlân en Nijkrúslân (Kollumerlân c.a.),
Eaststellingwerf, Skiermûntseach, Skylge, Flylân en Weststellingwerf. Ut Figuer 4 wurdt dúdlik dat:
>	Alle skoallen op de Waadeilannen in folslein ûntheffing nedich hawwe, wat betsjut dat dêr gjin
oanbod is foar it fak Frysk;
>	Gjin inkelde skoalle yn de gemeente Kollumerlân c.a. in folsleine ûntheffing nedich hat, der is
minimaal oanbod foar attitude (kearndoel 17) en harkjen (kearndoel 18) - profyl E;
>	Ien skoalle yn ’e gemeente Eaststellingwerf in folsleine ûntheffing nedich hat, de oare skoallen
hawwe minimaal oanbod foar attitude (kearndoel 17) - profyl F; en
>	Njoggen skoallen yn de gemeente Weststellingwerf in folslein ûntheffing nedich hawwe, de oare
skoallen hawwe oanbod foar attitude (kearndoel 17) - profyl F.
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Figuer 4: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen foar elke gemeente yn it net-Fryske taalgebiet
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Konklúzje
De útkomsten yn Figuer 4 kinne foar in part ferklearre wurde út de eardere en hjoeddeistige beliedsregel
fan de Provinsje Fryslân (2015) oangeande it fak Frysk binnen it ûnderwiis wei. Lykas yn de beliedsregel
oannommen wurdt, is der yn de gemeenten op de Waadeilannen oeral folsleine ûntheffing fanneden
foar it fak Frysk. Wat lykwols net oerienkomt is dat yn parten fan ’e gemeente Kollumerlân c.a. folsleine
ûntheffings nedich wêze sille. Ut ’e praktyk docht nammentlik bliken dat dêr minimaal oanbod is foar
attitude (kearndoel 17) en harkjen (kearndoel 18), wat resultearret yn op syn minst profyl E. Itselde
jildt eigentlik foar de gemeente Eaststellingwerf. Ek dêr is it yndielen fan ’e gemeente mooglik om
in folsleine ûntheffing oan te freegjen, mar it blykt út ’e praktyk dat mar ien skoalle ek werklik dy
folsleine ûntheffing nedich hat foar it fak Frysk. De oare skoallen foarsjogge minimaal yn it oanbod
foar attitude (kearndoel 17), wat resultearret yn profyl F. Teffens docht út ’e praktyk bliken dat allinnich
yn parten fan de gemeenten Weststellingwerf in folsleine ûntheffing needsaaklik is, yn stee fan yn de
hiele gemeente dêr’t yn de beliedsregel fanút gien wurdt.

4.1.2.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
YN IT FRYSKE TAALGEBIET
Yn Figuer 5 is it oersjoch werjûn fan de PÛ-profilen yn it Fryske taalgebiet. It giet dêrby om 357
reguliere PÛ-skoallen. Yn Figuer 5 komt nei foarren dat net ien fan ’e skoallen yn it Fryske taalgebiet
in folsleine ûntheffing nedich hat, alle skoallen hawwe minimaal oanbod foar attitude (kearndoel 17)
- profyl F. Yn it Fryske taalgebiet hawwe 113 skoallen (31,7%) oanbod foar alle kearndoelen by it fak
Frysk (profyl A). Fierders binne der 76 skoallen (21,3%) dy’t allinnich gjin oanbod hawwe foar skriuwen
(kearndoel 21) yn it Frysk en dêrtroch útkomme op profyl B. Fierders binne der 88 skoallen (24,6%)
dy’t gjin oanbod hawwe foar lêzen (kearndoel 20) en skriuwen (kearndoel 21) yn it Frysk en dêrmei
útkomme op profyl C. Seis skoallen (1,7%) komme út op profyl D wat yn ’e praktyk betsjut dat der by
it fak Frysk oanbod is foar de passive kearndoelen (attitude, harkjen, lêzen en taalbeskôging). Fierders
hawwe fyftich skoallen (14,0%) allinnich oanbod foar attitude (kearndoel 17) en harkjen (kearndoel
18), wat resultearret yn in profyl E. Ta beslút is der op 24 skoallen (6,7%) allinnich oanbod foar attitude
(kearndoel 17), dêr is dêrom in profyl F nedich.

39

It is mei sizzen net te dwaan • Rapport Taalplan Frysk

Figuer 5: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen yn it Fryske taalgebiet
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Om in dúdliker byld te krijen fan wêr’t de fariaasje yn de PÛ-profilen yn it Frysktalige gebiet sit, binne
yn Figuer 6 de taalprofilen fan ’e reguliere PÛ-skoallen werjûn út ’e gemeente dy’t yn de beliedsregel
(Provinsje Fryslân, 2015) net neamd wurde by mooglike gemeenten dy’t in folsleine ûntheffing foar it
fak Frysk oanfreegje kinne. Ut Figuer 6 wurdt dúdlik dat der yn gjin inkelde gemeente helder belied
werom te bringen is, mar dat der wol in tal gemeenten opfalle:

> Sa binne der yn de gemeenten Harns en Ljouwert relatyf soad dielûntheffings nedich; en
>	Binne de de gemeenten Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Littenseradiel en Menameradiel
relatyf grien, wat betsjut dat der by it fak Frysk oanbod is foar (hast) alle kearndoelen.
Figuer 6: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen foar elke gemeente yn it Fryske taalgebiet
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Konklúzje
De útkomsten fan Figuer 6 kinne net ferklearre wurde út earder belied fan it Ryk en de Ynspeksje fan
it Underwiis, ommers, alle skoallen yn it Fryske taalgebiet hawwe earder gjin mooglikheid hân om in
(folsleine) ûntheffing oan te freegjen foar it fak Frysk. Dat betsjut ek dat de skoallen yn dat gebiet dy’t
no in parsjele ûntheffing nedich hawwe, sekers yn it gefal fan de reade taalprofilen, earder net foldien
hawwe oan de wetlike ferplichting foar it (fak) Frysk (sjoch ek §1.1). Hja hawwe no ommers gjin oanbod
by it (fak) Frysk foar beskate kearndoelen en dêrmei kin eigentlik ek steld wurde dat hja dêrfoar it
oanbod net foldwaande op peil hawwe.

Om in ferklearring te jaan foar de fariaasje en de hege mjitte fan parsjele ûntheffings dy’t nedich
binne yn gemeenten lykas Harns en Ljouwert, sil nei oare faktoaren sjoen wurde moatte dy’t dêrop
fan ynfloed wêze kinne. Yn de neikommende paragraaf sil dêrom sjoen wurde nei de grutste en
lytste kearngebieten yn de provinsje as mooglike ferklearring foar de fariaasje. Ommers, wat rûnom
bekend is, is dat yn mear ferstedske gebieten minder Frysk praten wurdt, wylst op it plattelân, yn de
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lytsere doarpen, mear Frysk praten wurdt. Dat soe resultearje kinne yn minder omtinken foar beskate
kearndoelen, tink oan lêzen en skriuwen, by it (fak) Frysk yn de mear ferstedske gebieten yn ferliking
mei mear omtinken foar alle kearndoelen by it (fak) Frysk op it plattelân.

4.2.		TAALPROFILEN FOAR
ELK KEARNGEBIET
Yn Figuer 4 en Figuer 6 wurdt dúdlik dat yn beskate gemeenten mear (diel)ûntheffings nedich binne
as yn oare gemeenten. Lykas dúdlik waard yn §4.1 kin mar in part dêrfan ferklearre wurde troch te
sjen nei it (eardere) belied fan de provinsje Fryslân, nammentlik allinnich dat part dêr’t de folsleine
en dielûntheffings fanneden binne yn it saneamde net-Frysktalige gebiet. Wêrom’t der binnen it
saneamde Frysktalige gebiet ek (grutte) dielûntheffings nedich binne, wurdt dêrtroch net ferklearre.
Ferstedske gebieten dêr’t mear minsken wenje, en dêr’t dus ek mear skoallen te finen binne, binne
faker minder Frysktalich as it plattelân. Om oantoane te kinnen oft faaks de mjitte fan ûntheffing dy’t
nedich is dêr de grûnslach fan is, sil yn ’e neikommende twa dielparagrafen yngien wurde op de grutste
kearngebieten yn it saneamde Frysktalige gebiet (§4.2.1), plakken dêr’t fiif of mear skoallen steane, en
de lytste kearngebieten yn it saneamde Frysktalige gebiet (§4.2.2), plakken dêr’t mar ien skoalle stiet.

4.2.1.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
YN GRUTTE KEARNGEBIETEN
Wannear’t yn Figuer 6 allinnich sjoen wurdt nei wêr’t de grutste dielûntheffing nedich is, profyl F, dan
falt op dat dat allinnich nedich is yn de gemeenten: De Fryske Marren, Harns, It Hearrenfean, Ljouwert,
Smellingerlân en Súdwest-Fryslân. Dat binne, yn it saneamde Frysktalige gebiet, ek de gemeenten dêr’t
de grutste kearngebieten fûn wurde kinne, nammentlik:

> De Fryske Marren - De Jouwer (seis skoallen) en De Lemmer (fiif skoallen);
> Harns - Harns (fiif skoallen);
> It Hearrenfean - It Hearrenfean (fjirtjin skoallen);
> Ljouwert - Ljouwert (33 skoallen);
> Smellingerlân - Drachten (achttjin skoallen); en
> Súdwest-Fryslân - Snits (tolve skoallen).

Om in dúdliker byld te krijen fan hoe’t de fariaasje yn de PÛ-profilen him ferhâldt yn de gruttere
kearngebieten yn it saneamde Frysktalige gebiet, binne yn Figuer 7 de taalprofilen fan de reguliere
PÛ-skoallen werjûn foar alle plakken binnen dat gebiet dêr’t him fiif of mear skoallen befine. Easterwâld
en Wolvegea, dêr’t ek fiif of mear skoallen steane, binne net yn dit oersjoch meinommen, dy plakken lizze
ommers yn it saneamde net-Frysktalige gebiet.
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Yn ferliking mei Figuer 6 wurdt út Figuer 7 dúdlik dat:
>	Alle profyl F-skoallen en ien fan de twa profyl E-skoallen út ’e gemeente De Fryske Marren har befine
yn ien fan de twa gruttere kearngebieten, De Jouwer en De Lemmer;
> Alle profyl F- en profyl E-skoallen út ’e gemeente Harns har befine yn ’e stêd Harns
> Alle profyl F- en profyl E-skoallen út ’e gemeente It Hearrenfean har befine yn It Hearrenfean;
>	Alle profyl F-skoallen en op alle profyl E-skoallen út ’e gemeente Ljouwert har befine yn ’e stêd
Ljouwert;
>	Alle profyl F-skoallen en op ien nei alle profyl E-skoallen út ’e gemeente Smellingerlân har befine yn
Drachten; en
>	Twa fan de profyl F-skoallen en op ien nei alle profyl E-skoallen út de gemeente Súdwest-Fryslân har
befine yn ’e stêd Snits.
Figuer 7: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen yn grutte kearngebieten yn it Fryske taalgebiet
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Konklúzje
De útkomsten fan Figuer 7 ferklearje foar in part de redenaasje dat wat grutter it kearngebiet, dus wat
mear skoallen, wat faker oft in gruttere mjitte fan ûntheffing nedich is foar it (fak) Frysk. Yn ferliking mei
Figuer 6 wurdt dúdlik dat 95,5% fan alle profyl F-skoallen har befine yn in grutter kearngebiet en itselde
jildt foar 87,2% fan alle profyl E-skoallen. Lykwols, boppesteande redenaasje giet net altiten op. Sa
befine har yn Dokkum, Drachten, It Hearrenfean en De Jouwer ek skoallen dy’t gjin ûntheffing nedich
hawwe foar it (fak) Frysk, profyl A, om’t sy by it (fak) Frysk wol oanbod hawwe foar alle kearndoelen.

4.2.2.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
YN LYTSERE KEARNGEBIETEN
As tsjinhinger fan de gruttere kearngebieten yn it saneamde Fryske taalgebiet is it nijsgjirrich om te
sjen nei wêr’t de fariaasje yn PÛ-profilen sit bywannear’t der allinnich sjoen wurdt nei kearngebieten
dêr’t mar ien skoalle stiet. It giet dêrby frijwol altiten om skoallen yn doarpen op it plattelân, alhoewol’t
ek Fryske stêden as Hylpen, Sleat en Starum mar ien skoalle hawwe. Om’t it yn in grafyk te omslachtich
wurdt om alle skoallen yndividueel wer te jaan foar elk plak, is der yn Figuer 8 wer foar keazen om de
gemeentenammen wer te jaan. Lykwols, it ferskil mei Figuer 6 is dat yn Figuer 8 allinnich de skoallen
opnommen binne dy’t as iennichste yn in doarp/stêd foarkomme. Yn ferliking mei Figuer 6 wurdt út
Figuer 8 dúdlik dat fan de skoallen yn de lytse kearngebieten yn it saneamde Fryske taalgebiet:
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> Hast de helte gjin ûntheffing, profyl A, nedich hat foar it (fak) Frysk;
>	Rom in fearn by it (fak) Frysk allinnich gjin oanbod hat foar it skriuwen (kearndoel 21) yn it Frysk,
profyl B;
>	Krekt wat mear as in fearn by it (fak) Frysk gjin oanbod hat foar it lêzen (kearndoel 20) en skriuwen
(kearndoel 21) yn it Frysk, profyl C; en
>	Noch gjin 2% by it (fak) Frysk allinnich oanbod hat foar attitude (kearndoel 17) en harkjen (kearndoel
18), profyl E.
Figuer 8: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen yn lytse kearngebieten foar elke gemeente yn it Fryske taalgebiet
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Konklúzje
De útkomsten fan Figuer 8 komme mar foar in part oerien mei de redenaasje dat wat lytser it
kearngebiet, dus dêr wêr’t mar ien skoalle stiet, wat faker in minder grutte mjitte of gjin ûntheffing
fanneden is foar it (fak) Frysk. Hoewol’t Figuer 8 foar it meastepart grien eaget, wat dus betsjut dat der
of gjin ûntheffing nedich is foar it (fak) Frysk, profyl A, of allinnich ûntheffing nedich is foar skriuwen
(kearndoel 21) yn it Frysk, profyl B, binne der ek hjir noch gjin fariaasjes binnen gemeenten te finen.

4.3.		KONKLÚZJES TAALPROFILEN
OANGEANDE GEOGRAFYSKE
FARIABELEN
De útkomsten fan Figuer 3 en Figuer 5 litte dúdlik sjen dat skoallen yn it saneamde Fryske taalgebiet
minder faak ûntheffing nedich hawwe yn ferliking mei de skoallen yn it saneamde net-Fryske taalgebiet.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht dan ek bliken dat der in signifikant ferskil bestiet tusken it
taalgebiet en it taalprofyl foar reguliere PÛ-skoallen. Skoallen yn it net-Fryske taalgebiet hawwe faker
in ûntheffing nedich as skoallen yn it Fryske taalgebiet (N=407; χ2 (515) = 211,55; p < 0,001). Dat ferskil
is te ferklearjen út it eardere belied fan it Ryk en de Ynspeksje fan it Underwiis wat skoallen yn it

15

Profiyl D is dêrby

net-Fryske taalgebiet al jierrenlang de mooglikheid joech om in folsleine ûntheffing oan te freegjen

bûten beskôging litten.

foar it fak Frysk. Foar skoallen yn it Fryske taalgebiet wie, en is, dy mooglikheid (en needsaak) der

taalprofilen komt dat

net en dêrom binne dêr gjin folsleine ûntheffings nedich. In ferklearring foar de grutte fariaasje yn

Yn ferliking mei de oare
taalprofyl te min foar,
sadat de ferwachte wearde
ûnder de 1 útkomt.

43

It is mei sizzen net te dwaan • Rapport Taalplan Frysk

taalprofilen yn it Fryske taalgebiet is dêrmei lykwols noch net jûn.
Wannear’t dan sjoen wurdt nei de kearngebieten, Figuer 7 en Figuer 8, binnen it Fryske taalgebiet
wurdt dúdlik dat skoallen yn de gruttere kearngebieten, lykas Ljouwert en Snits, folle faker in gruttere
mjitte fan ûntheffing nedich hawwe foar it (fak) Frysk yn ferliking mei de skoallen yn de lytsere
kearngebieten. Hoewol’t dat in grut part fan de fariaasje yn ’e taalprofilen ferklearje kin binnen it
Fryske taalgebiet, binne ek dêr útsûnderings te finen yn beide gefallen. Sa binne der ek skoallen yn
gruttere kearngebieten, lykas yn Dokkum en Drachten, dy’t gjin ûntheffing foar it (fak) Frysk nedich
hawwe om’t hja oanbod hawwe foar alle kearndoelen, mar oan de oare kant binne der skoallen yn
lytsere kearngebieten, lykas yn de gemeente Opsterlân, dy’t just wol in gruttere mjitte fan ûntheffing
nedich hawwe foar it (fak) Frysk om’t hja gjin oanbod hawwe foar alle kearndoelen by it (fak) Frysk.

De ferklearring foar de fariaasje yn de PÛ-profilen kin dus net allinnich ferklearre wurde troch allinnich
nei it taalgebiet of it plak fan de skoalle te sjen. Yn ’e neikommende paragrafen is der dêrom omtinken
foar fariabelen dy’t gearhingje mei mear sosjale fariabelen, dy’t mooglikerwiis ek ynfloed hawwe op
de PÛ-profilen.

4.4.		TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
YN GEARHING MEI
BOPPELIZZENDE ORGANISAASJES
Skoallen binne (hast) altiten ûnderdiel fan gruttere organisaasjes. Binnen Fryslân binne in tal reguliere
PÛ-skoallen dy’t har net oansletten hawwe by in ûnderwiiskoepel (3,6%) of in skoalbestjoer (3,2%), mar
it grutste part fan de skoallen is wol oansletten by in boppelizzende organisaasje. Dy organisaasjes
hawwe faak in beskaat belied mei ôfspraken, dy’t ek werom te finen is binnen de skoallen dy’t by dy
organisaasje hearre. Mar jildt dat ek foar it ûnderwiis by it (fak) Frysk en kin it belied út de boppelizzende
organisaasje de fariaasje yn de taalprofilen wei ferklearre wurde?

4.4.1.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
FOAR ELKE ÛNDERWIISKOEPEL
Yn Fryslân binne fjouwer ûnderwiiskoepels foar it basisûnderwiis, nammentlik Bisschop Möller Stichting
(BMS; roomsk-katolyk), Bovenschools Directie Overleg Fryslân (BDO Fryslân; iepenbier), Christelijk
Basisonderwijs Fryslân (CBO Fryslân; kristlik) en Noorderbasis (reformearre). Fierders binne der fyftjin
skoallen (3,6%) dy’t net oansletten binne by ien fan de fjouwer koepels, de saneamde ‘ienpitters’. Yn
Figuer 9 binne de taalprofilen werjûn foar de reguliere PÛ-skoallen fan de fjouwer ferskillende koepels
en de groep ‘ienpitters’. Dêryn komt nei foarren dat:

>	Fjouwer fan de 32 BMS-skoallen (12,5%) gjin ûntheffing nedich hawwe, profyl A, tsjin twa skoallen
(6,3%) oer, beide yn it saneamde net-Fryske taalgebiet, dy’t in folsleine ûntheffing, profyl G, nedich
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hawwe foar it fak Frysk. De oare 26 skoallen (81,3%) hawwe in parsjele ûntheffing nedich;
>	41 fan de 178 BDO Fryslân-skoallen (23,0%) gjin ûntheffing nedich hawwe, profyl A, tsjin tsien
skoallen (5,6%) oer, allegearre yn it net-Fryske taalgebiet, dy’t in folsleine ûntheffing, profyl G,
nedich hawwe foar it fak Frysk. De oare 127 skoallen (71,3%) hawwe in parsjele ûntheffing nedich;
>	65 fan de 179 CBO Fryslân-skoallen (36,6%) gjin ûntheffing hawwe, profyl A. Binnen dy koepel is ien
skoalle (0,6%) yn it net-Fryske taalgebiet dy’t in folsleine ûntheffing, profyl G, nedich hat foar it fak
Frysk. De oare 113 skoallen (63,1%) hawwe in parsjele ûntheffing nedich;
>	Alle acht skoallen (100,0%) fan Noorderbasis in parsjele ûntheffing nedich hawwe; en
>	Trije fan de ienpitter-skoallen (20,0%), dus sûnder ûnderwiiskoepel, gjin ûntheffing nedich hawwe,
profyl A, tsjin acht skoallen (53,3%) oer, allegearre yn it net-Fryske taalgebiet, dy’t in folsleine
ûntheffing, profyl G, nedich hawwe foar it fak Frysk. De oare fjouwer skoallen (26,7%) hawwe in
parsjele ûntheffing nedich.
Figuer 9: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen foar elke ûnderwiiskoepel
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Konklúzje
De útkomsten fan Figuer 9 komme benammen oerien mei de earderneamde ferklearrings út it Fryske
en net-Fryske taalgebiet wei (sjoch §4.1-§4.3). In echt helder belied wat it fak Frysk oanbelanget is
binnen de ferskillende ûnderwiiskoepels net oan te toanen. Wannear’t sjoen wurdt nei it gebiet
dêr’t de skoallen fan ien ûnderwiiskoepel yn stean, dan wurdt dúdlik dat dat in tige grut part fan ’e
provinsje beslacht dêr’t sawol grutte as lytse kearnen yn binne. Lykas earder oantoand yn Figuer 7 en
Figuer 8 is der yn ’e grutte kearnen faker sprake fan parsjele ûntheffing as yn lytsere kearnen. Om’t
ûnderwiiskoepels beide gebieten betsjinje, is it ferklearber dat der gjin helder belied fûn wurdt.

4.4.2.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
FOAR ELK SKOALBESTJOER
Yn ferliking mei it gebiet fan ’e ûnderwiiskoepels, is it gebiet fan in skoalbestjoer folle lytser. Yn totaal
binne der 28 skoalbestjoeren foar it basisûnderwiis yn ’e provinsje Fryslân. Ek dêr is der wer sprake fan
trettjin reguliere PÛ-skoallen (3,2%) dy’t net ûnder in grutter bestjoer falle. Figuer 10 jout in oersjoch
fan de nedige taalprofilen foar elk skoalbestjoer. Tsien fan de trettjin reguliere PÛ-skoallen dy’t net
ûnder in grutter bestjoer falle, binne opnommen ûnder de groep ‘ienpitters’. De oare trije binne mei de
oare acht reguliere PÛ-skoallen fan de Waadeilannen ûnder in eigen groep opnommen.
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Yn Figuer 10 wurdt it dúdlik dat, lykas by de ûnderwiiskoepels, der eins gjin helder belied fan in
boppelizzend skoalbestjoer te ûnderskieden is. Allinnich op de Waadeilannen binne se ienriedich: It
(fak) Frysk spilet dêr gjin rol yn it ûnderwiis, mar dat waard ek al dúdlik út Figuer 4. Wat wol opfalt is
dat guon bestjoeren wat griener binne, wat betsjut dat se minder ûntheffing nedich hawwe, as oare
bestjoeren. Sa binne de bestjoeren fan CBO de Greiden, CBO G2, Nije Gaast, PCBO Dantumadiel, PCBO
Ferwerderadiel, Roobol en VCBO Opsterlân bygelyks foar it meastepart grien, wat wer te ferklearjen
is troch te sjen nei Figuer 8, want in soad (mar net allegearre!) fan dy skoallen steane yn de lytse
kearngebieten. Itselde jildt foar it meastepart reade bestjoeren, wat betsjut dat se in soad ûntheffing
nedich hawwe, lykas de bestjoeren Comprix, CPO Tsjongerwerven, Odyssee en Proloog. Dat de earste
twa bestjoeren foar it meastepart read binne, is te ferklearjen troch te sjen nei it net-Frysktalige gebiet
(Figuer 4) om’t dy bestjoeren û.o. aktyf binne yn de gemeente East- en Weststellingwerf. Dat de lêste
twa bestjoeren foar it meastepart read binne, is te ferklearjen troch te sjen nei de gruttere kearnen
(Figuer 7) om’t Odyssee benammen aktyf is yn Harns en Snits en Proloog in soad skoallen hat yn
Ljouwert.

Figuer 10: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen foar elk skoalbestjoer
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Konklúzje
Binnen alle skoalbestjoeren is der op syn minst ien skoalle dy’t in (parsjele) ûntheffing nedich hat
foar it (fak) Frysk, wat benammen ferklearre wurde kin troch te sjen nei de lokaasje fan ’e skoalle.
Guon bestjoeren binne wat griener, wat betsjut dat se minder ûntheffing foar it (fak) Frysk nedich
hawwe, yn ferliking mei oare bestjoeren dy’t wat reader eagje, wat de fariaasje kwa taalprofilen binnen
bestjoeren soms wat lytser is yn ferliking mei de ûnderwiiskoepels, is der noch altiten gjin helder belied
te ûnderskieden. Ek dêr is de fariaasje yn de taalprofilen benammen te ferklearjen troch te sjen nei de
lokaasje fan de skoalle.
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4.5.		TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
YN GEARHING MEI FISY
Boppesteande makket dúdlik dat ûnderwiiskoepels en skoalbestjoeren in bytsje ynfloed hawwe (wolle/
kinne) op hoe’t it (fak) Frysk foarmjûn wurdt binnen de skoallen fan ’e organisaasje. Skoalbestjoeren
hawwe ek allegearre harren akkoart jaan moatten foar de taalplannen fan de yndividuele skoallen,
ynklusyf it foarstelde taalprofyl dat oanslút by de situaasje fan de skoalle. De bestjoeren binne it, foar
safier’t dat bekend is, dus iens mei de gong fan saken om it (fak) Frysk op ’e skoallen hinne.
Skoallen sels hawwe ek sizzenskip oer wat hja wichtich fine foar it ûnderwiis dat hja de learlingen
oanbiede. Lykas ek dúdlik waard yn it foargeande haadstik spylje skoallen wat it Frysk oanbelanget yn
op it gebiet dêr’t hja yn steane. Yn ’e Stellingwerven wurdt minder Frysk oanbean as yn in lytse kearn
earne op it Fryske plattelân. Mar spylje fisys op ûnderwiis, lykas denominaasje en meartaligens, ek in
rol by it (fak) Frysk en kin út sa’n fisy wei de fariaasje yn ’e taalprofilen ferklearre wurde?

4.5.1.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
FOAR ELKE DENOMINAASJE
Yn Figuer 9 binne de taalprofilen foar elke ûnderwiiskoepel werjûn. Wannear’t sjoen wurdt nei de
twa grutste ûnderwiiskoepels fan Fryslân, nammentlik BDO Fryslân foar iepenbier ûnderwiis en CBO
Fryslân foar kristlik ûnderwiis, dan liket it krekt as hawwe de reguliere PÛ-skoallen fan de kristlike
ûnderwiiskoepel minder faak ûntheffing nedich as de reguliere PÛ-skoallen fan ’e iepenbiere
ûnderwiiskoepel. Yn Figuer 11 binne dêrom de taalprofilen fan alle reguliere PÛ-skoallen ôfsetten tsjin
de denominaasje fan de skoallen. Dêrby binne dus ek de ‘ienpitters’ ferdield foar elke denominaasje.
Alve reguliere PÛ-skoallen binne net te definiearjen ûnder in foarm fan kristlik of iepenbier ûnderwiis,
mar biede algemien bysûnder (neutraal) ûnderwiis. Dy skoallen binne dêrom net meinommen yn
Figuer 11.
Yn Figuer 11 komt nei foarren dat rom in tredde fan ’e iepenbiere skoallen in read taalprofyl
fanneden hat, wat betsjut dat hja in relatyf soad ûntheffing nedich hawwe foar it (fak) Frysk. Foar de
kristlike skoallen jildt dat foar rom 20%. Ut de resultaten fan in Mann-Whitney U-toets blykt it ferskil
dêrtusken ek signifikant te wêzen (N=401; U = 16785,0; p = 0,007), iepenbiere skoallen hawwe legere
taalprofilen as kristlike skoallen. Dat kin lykwols ferklearre wurde trochdat der mear as twa kear
safolle iepenbiere skoallen yn de saneamde net-Frysktalige gemeenten steane yn ferliking mei kristlike
skoallen (sjoch §4.1). Wannear’t dêrfoar korrizjearre wurdt, dus troch de skoallen yn it net-Fryske
gebiet net mei te nimmen yn de analyze (dy taalprofilen koenen ommers út it eardere belied fan it
Ryk en de Ynspeksje fan it Underwiis wei foar it grutste part ferklearre wurde), docht bliken út de

Mann-Whitney U-toets dat der gjin signifikant ferskil mear is tusken denominaasje en it taalprofyl dat
nedich is (N=348; U = 13837,5; p = 0,298). Dat betsjut dat der gjin ferskil is yn de nedige taalprofilen foar
reguliere PÛ-skoallen mei in kristlik of iepenbier karakter.
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Figuer 11: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen foar elke denominaasje
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Konklúzje
Alhoewol’t Figuer 9 it fermoeden jout dat de denominaasje fan ’e skoalle in rol spylje kin by it taalprofyl
dat nedich is foar it Frysk, docht bliken dat der gjin ferskil mear is tusken de nedige taalprofilen foar
reguliere PÛ-skoallen mei in iepenbier karakter en skoallen mei in kristlike denominaasje wannear’t
korrizjearre wurdt foar it gebiet dêr’t de skoalle yn stiet. Denominaasje is dêrmei gjin ferklearjende
fariabele foar de fariaasje yn ’e PÛ-profilen.

4.5.2.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
FOAR ELKE TRIJETALIGE SKOALLE
Yn ’e beliedsregel fan de Provinsje Fryslân (2015) wurdt der al fan útgien dat de fisy fan skoallen
oangeande meartaligens in rol spylje sil by de nedige ûntheffing. Sa stiet yn de beliedsregel: “Scholen
die aan alle kerndoelen voldoen, dienen geen aanvraag om ontheffing in. Deze scholen zijn over het
algemeen drietalige scholen, of scholen die in ontwikkeling zijn om een drietalige school te worden”
(s. 2).
Yn it ûndersyk fan Taalplan Frysk hawwe 59 reguliere PÛ-skoallen (14,3%) oanjûn in trijetalige
skoalle te wêzen, 65 reguliere PÛ-skoallen (15,8%) jouwe oan oansletten te wêzen by it Netwurk 3TS.
Wat dêrby opfalt is dat fiif reguliere PÛ-skoallen (1,2%) oanjouwe in trijetalige skoalle te wêzen, mar
net oansletten binne (of har net oansletten fiele of witte dat se oansletten binne) by it Netwurk 3TS.
Oarsom jildt dat foar alve reguliere PÛ-skoallen (2,7%), dy binne wol oansletten by it Netwurk 3TS, mar
jouwe oan (noch) gjin trijetalige skoalle te wêzen. Fan dy lêste groep skoallen wurdt ferûndersteld dat
hja yn ûntwikkeling binne om in trijetalige skoalle te wurden.
Fierders docht út it ûndersyk fan Taalplan Frysk bliken dat net alle trijetalige skoallen op in profyl A,
gjin ûntheffing, útkomme. Yn Figuer 12 binne de taalprofilen werjûn dy’t fanneden binne op trijetalige
skoallen yn ferliking mei de taalprofilen dy’t fanneden binne op de net-trijetalige skoallen. De skoallen
dy’t allinnich oansletten binne by it Netwurk 3TS binne dêrby rekkene ûnder de trijetalige skoalle, as
trijetalige skoalle yn ûntwikkeling. It blykt dat:

> Rom in fearn fan de trijetalige skoallen in beskate mjitte fan ûntheffing nedich hat (profyl B-E); en
>	Hast 20% fan de reguliere PÛ-skoallen dy’t as net-trijetalige skoalle oanmurken is, gjin ûntheffing,
profyl A, nedich hat.

Der is (aldergelokst) gjin inkelde trijetalige skoalle (yn ûntwikkeling) dêr’t in folsleine ûntheffing, profyl
G, nedich hat foar it fak Frysk. Wannear’t dêrfoar korrizjearre wurdt yn de groep net-trijetalige skoallen,
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dus troch de skoallen mei in profyl G net mei te nimmen, blykt út de Mann-Whitney U-toets dat der in
signifikant ferskil bestiet tusken trijetalige en net-trijetalige skoallen en it nedige taalprofyl (N=391; U
= 4537,5; p < 0,001). Dat betsjut dat trijetalige skoallen folle minder faak in ûntheffing nedich hawwe
foar it (fak) Frysk as net-trijetalige skoallen.
Figuer 12: Taalprofilen Frysk fan reguliere PÛ-skoallen dy’t wol trijetalich binne (boppe – 3TS) en net trijetalich binne (ûnder – n-3TS))
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Konklúzje
Op rom in fearn fan de reguliere PÛ-skoallen dy’t oanmurken wurde kinne as trijetalige skoalle (yn
ûntwikkeling) is der in beskate mjitte fan ûntheffing nedich foar it (fak) Frysk. De oanname dy’t dien
wurdt yn de beliedsregel (Provinsje Fryslân, 2015) wat it taalprofyl oanbelanget dat nedich is yn it
gefal fan trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) is dus net korrekt. Trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling)
foldogge net altiten oan alle kearndoelen foar it (fak) Frysk. It is dêrom mar de fraach oft it winsklik is
om dy ferûnderstelling yn ’e takomst wer sa te formulearjen, mei om’t it ôfbrek docht oan hast 20% fan
de reguliere PÛ-skoallen dy’t net trijetalich binne (of wêze wolle) (neffens it konsept fan de trijetalige
skoalle) en gjin ûntheffing nedich hawwe foar it (fak) Frysk. Dy groep reguliere PÛ-skoallen foldogge,
yn tsjinstelling ta rom in fearn fan de trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling), wol oan alle kearndoelen
foar it (fak) Frysk.

4.6.		TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
NEI POPULAASJE
4.6.1.

LEARKRÊFTEN

4.6.1.1. TAALEFTERGRÛN LEARKRÊFTEN
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk blykt dat der op de 412 reguliere PÛ-skoallen yn totaal 4.347
learkrêften wurkje. Yn Figuer 13 is de taaleftergrûn fan learkrêften fan 409 reguliere PÛ-skoallen
oangeande it ferstean kinne fan ’e Fryske taal werjûn, trije reguliere PÛ-skoallen witte net hoefolle
learkrêften oft krekt Frysk- en/of Nederlânsktalich binne. Der wurkje op syn minst 2.565 Frysktalige
learkrêften (59,0%) ferdield oer de 409 skoallen. Fierders binne der op syn minst 1.684 Nederlânsktalige
learkrêften (38,7%) en hawwe op syn minst 57 learkrêften (1,3%) in oare taaleftergrûn, wat fariearret
fan regionale streektalen (Amelânsk 8x; Biltsk 21x; Grinzersk 3x; Hylpersk 1x; op syn minst 2x Snitsersk
en Stellingwerfsk 8x) oant oare Europeeske talen (Dútsk 6x; Ingelsk 2x; Poalsk 2x en Spaansk 1x) oant
bûten-Europeeske talen (Papiamintsk 1x en Surinaamsk 1x).
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Yn totaal binne der 113 reguliere PÛ-skoallen dy’t oanjûn hawwe oft de net-Frysktalige learkrêften
de Fryske taal ferstean kinne. It giet dêrby om yn totaal 407 net-Frysktalige learkrêften dêr’t 382
learkrêften (93,9%) it Frysk yn alle gefallen ferstean kinne (en somtiden ek prate) en 25 learkrêften
(6,1%) de Fryske taal net passyf behearskje.
Figuer 13: Taaleftergrûn learkrêften fan de reguliere PÛ-skoallen yn Fryslân oangeande it ferstean fan de Fryske taal
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De fraach is no oft de taaleftergrûn fan ’e learkrêften ek in rol spilet by de fariaasje dy’t fûn is yn
de taalprofilen. Hawwe skoallen mei mear Frysktalige learkrêften in mindere mjitte fan ûntheffing
nedich? Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der in sterke, positive gearhing bestiet
tusken it tal Frysktalige learkrêften op in skoalle en it nedige taalprofyl (N=409; rs = 0,61; p < 0,001).
Dat betsjut dat wat heger it persintaazje Frysktalige learkrêften, wat heger it nedige taalprofyl, dus wat
minder ûntheffing oft nedich is. Teffens docht lykwols bliken dat it persintaazje Frysktalige learkrêften
troch de bank nommen yn it Frysktalige gebiet heger leit (M = 66,8%; SD = 24,28) yn ferliking mei
it net-Frysktalige gebiet (M = 30,7%; SD = 30,30). Dat ferskil is signifikant: t (62,21) = -8,43; p < 0,001
(twasidige toetsing). It gebiet kin 52,2% fan de ferskillen yn it persintaazje Frysktalige learkrêften
ferklearje (d = 2,09; η2 = 0,52).

4.6.1.2. S
 KOALLING(SEFTERGRÛN)
LEARKRÊFTEN
Njonken de taaleftergrûn fan ’e learkrêften soe ek de skoallingseftergrûn fan de learkrêften in rol spylje
kinne by it wol of net folslein oanbieden fan de kearndoelen by in Fryske les. Ommers, learkrêften mei
in Oantekening W of/en in Frysk Foech (sjoch ek §3.1.1) hawwe ûnder de oplieding leard hoe’t hja sa’n
les foarmjaan moatte.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der yn alle gefallen 1.501 learkrêften (34,5%)
binne dy’t in foech hawwe foar it Frysk. Der wurde alderhanne ferskillende soarten foegen neamd,
fan foegen dy’t helle wurde kinne fia de PA(BÛ)-oplieding, lykas it Frysk Foech en de Oantekening W,
oant in applikaasjekursus foar it Frysk en in akte behelle by de Afûk. It soe tige nijsgjirrich wêze om te
witten hoefolle learkrêften oft in spesifyk foech hawwe. Dat is allinnich net te efterheljen om’t der gjin
spesifike oantallen bekend binne foar elk foech. In eventuele gearhing mei de taalprofilen kin dêrtroch
ek net analysearre wurde.
Fierders docht út it ûndersyk fan Taalplan Frysk bliken dat der hoe dan ek 1.001 learkrêften (23,0%)
binne dy’t gjin foech hawwe foar it Frysk. Fan 1.845 learkrêften (42,4%) is it net bekend by direkteuren
(en/of taalkoördinatoaren) oft hja wol of net in foech hawwe om lessen te jaan yn it Frysk of net.
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Binnen it ûndersyk fan it Taalplan Frysk is der ek frege nei it belang fan it hawwen fan in foech foar
it Frysk. Der binne yn totaal 342 reguliere PÛ-skoallen dêr’t it Frysk as fak op it roaster stiet (sjoch ek
haadstik 5). Fan 61 reguliere PÛ-skoallen (17,8%) dêr’t it fak Frysk oanbean wurdt, is it net dúdlik oft hja
it wol of net wichtich fine dat learkrêften in foech hawwe foar it Frysk.
Fan de 342 reguliere PÛ-skoallen dêr’t it fak Frysk oanbean wurdt, binne 105 skoallen (30,7%) dy’t
oanjûn hawwe dat hja it wichtich fine dat learkrêften in foech hawwe foar it jaan fan it Frysk. De reden
dy’t dêrfoar neamd wurdt is dat learkrêften boppe de stof stean kinne moatte, benammen as it giet om
lêzen en skriuwen. In foech kin derfoar soargje dat de eigen feardichheden fan ’e learkrêften better is.
Sa seit ien fan ’e skoallen:

	“Asto bern it Frysk leare moatst, dan moatst it sels ek goed witte, hoe’t de regels binne en datst
bygelyks nea in ‘v’ oan it begjin hast, al dy lytse basisdinkjes. Dat moatst gewoan witte. En do kinst
net by it lesjaan alles mar yn it wurdboek opsykje moatte. Ik wol dêrmei net sizze dat it no perfekt
is, mei sa’n foech, mar hast dy der yn alle gefallen wol goed yn ferdjippe” [PO-D-b15].

In oare reden dy’t ek troch de skoallen neamd wurdt, is dat it hawwen fan in foech soarget foar
in bettere status fan ’e taal: “Dan neem je het {vak Fries} wel serieuzer. Het is net zoals met de

gymbevoegdheid. Je merkt toch wel dat mensen die er echt een opleiding voor hebben gedaan, die
gaan er vaak serieuzer mee om” [PO-D-b109].
Oan ’e oare kant jout dus rom de helte fan de reguliere PÛ-skoallen lykwols oan dat hja it net
wichtich fine dat learkrêften in apart diploma hawwe foar it Frysk. Under de petearen fan Taalplan

Frysk waard de opmerking: ‘Foar Ingelsk is der dochs ek gjin spesjaal foech!’ faak brûkt troch dy
skoallen. Oare redenen dy’t neamd wurde troch reguliere PÛ-skoallen binne it ûntbrekken fan de
needsaak binnen de skoalle en ek de boppelizzende organisaasje dy’t der net nei freget (sjoch ek
§4.4). It kin dan dus wol in mearwearde wêze dat learkrêften in foech hawwe, mar it is (faak) gjin punt
fan oandacht by in sollisitaasje en learkrêften mei in foech foar gymnastyk sille earder oannommen
wurde, want dêr sjogge skoallen wol hiel dúdlik de mearwearde (en needsaak) fan yn. Fierders binne
der ferskate skoallen dy’t oanjouwe dat de taalmetoade de learkrêften helpe kin by it oanbieden fan it
fak en sa’n metoade kin ek ynsetten wurde sûnder dat dêr ‘in papierke’ foar behelle is. In oare reden
dy’t faak neamd wurdt foar it net needsaaklik finen fan in Frysk foech is dat skoallen ûnderfûn hawwe
dat sa’n foech net itselde is as bekwamens. Sa seit ien fan ’e skoallen:

	“It is wat oars as mei gymnastyk, dan moatst echt wol in foech ha. (…) Kinst ek wol in foech ha, mar
ast dat nije Frysk fan de jeugd hearst, dat fan de jongere learkrêften, is dat dochs oars as dat fan
de âldere learkrêften omdat de tiidwurden omdraaid wurde. Ek al ha se dus it foech, dan dogge se
dat noch altyd” [PO-D-b55]. “Der binne Nederlânsktalige learkrêften hjir op skoalle, dy behearskje it
{sprutsen} Frysk net, mar dy ha wol it foech” [PO-T-b55].

In soad skoallen binne it der wol oer iens dat it wichtich is dat learkrêften it Frysk ferstean kinne, mar
skoallen hawwe dan leaver in Frysktalige learkrêft sûnder foech dy’t it Frysk mei entûsjasme doart te
jaan, as in learkrêft mei in foech dy’t oer in praatdrompel moat yn ’e klasse. Yn it ferlingde dêrfan fine
skoallen benammen de hâlding fan de learkrêft wichtich, learkrêften moatte sjen litte dat ek hja it Frysk
útdrage. Ien fan de skoallen jout oan:
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	“Wat ik belangryk fyn is datsto mei plesier en mei dochs wol wat kennis {fan de Fryske taal} it Frysk
oerbringe kinst op de bern. En dat learkrêften dêr dan in diploma foar ha, dêr hechtsje ik net sa’n
soad wearde oan. (…) It belangrykste fyn ik dat se {de learkrêften} de bern oansprekke kinne yn de
memmetaal. Sadat de bern har op harren gemak fiele, se fiele har heard, sjoen, en dat it okee is om
Frysk te praten. Sels hie ik eartiids in freondintsje, har âlden praten Frysk tsjin inoar, mar Hollânsk
mei har, en ik fûn dat altyd sa raar. Krekt as oft it Frysk minderweardich is. Dêrom fyn ik it mûnling
brûken fan de taal nei bern ta sa belangryk” [PO-D-b38].

4.6.2.

LEARLINGEN

Om in better byld te krijen fan de learlingepopulaasje is de skoallen frege nei it tal learlingen en
de taaleftergrûn fan ’e learlingen. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der op de 412
reguliere PÛ-skoallen yn totaal 56.197 learlingen sitte. Yn Figuer 14 is de taaleftergrûn fan learlingen
fan 394 reguliere PÛ-skoallen oangeande it ferstean kinnen fan de Fryske taal werjûn, achttjin reguliere
PÛ-skoallen witte net hoefolle learlingen oft krekt Frysk- en/of Nederlânsktalich binne. Teffens moat
opmurken wurde dat de oantallen faak basearre binne op in rûzing mei persintaazjes. Allinnich it tal
oarstalige learlingen wisten direkteuren (en/of taalkoördinatoaren) ûnder it petear faak wol krekt te
beneamen, mar it hawwen fan it Frysk as taaleftergrûn blykt net altiten notearre te wurden yn bygelyks
in learlingfolchsysteem.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat rom 35% fan de learlingen it Frysk as memmetaal
hat en rom de helte fan de learlingen Nederlânsktalich is. Fan ’e Nederlânsktalige learlingen wurdt de
Fryske taal troch hast 60% fan de learlingen yn beheinde mjitte behearske, wat sizze wol dat se de taal
yn alle gefallen (in bytsje) ferstean kinne. Rom 40% fan de Nederlânsktalige learlingen begrypt it Frysk
net. Fierders binne der 3.095 learlingen (5,5%) mei in oare taaleftergrûn, wat fariearret yn Arabyske
talen, Afrikaanske talen, Asiatyske talen en Europeeske talen. By de lêste groep hearre ek learlingen
mei in Nederlânske streektaal as taaleftergrûn (sjoch ek haadstik 8). Spitigernôch is der binnen de
fragelist fan Taalplan Frysk gjin fraach opnommen dêr’t dúdlik yn wurdt hoefolle oarstalige learlingen
de Fryske taal (yn beheinde mjitte) behearskje.
Figuer 14: Taaleftergrûn learlingen fan de reguliere PÛ-skoallen oangeande it ferstean fan de Fryske taal
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De fraach is no oft de taaleftergrûn fan ’e learlingen ek in rol spilet by de fariaasje dy’t fûn is yn de
taalprofilen. Hawwe skoallen mei mear Frysktalige learlingen in mindere mjitte fan ûntheffing nedich?
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der in sterke, positive gearhing bestiet tusken it tal
Frysktalige learlingen op in skoalle en it nedige taalprofyl (N=406; rs = 0,58; p < 0,001)). Dat betsjut dat
wat mear learlingen Frysktalich binne op in skoalle, wat heger it nedige taalprofyl, dus wat minder
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ûntheffing oft nedich is. Teffens docht lykwols bliken dat it tal Frysktalige learlingen troch de bank
nommen yn it Frysktalige gebiet heger leit (M = 60,23; SD = 48,02) yn ferliking mei it net-Frysktalige
gebiet (M = 16,06; SD = 42,50) Dat ferskil is signifikant t (73,45) = -6,93; p < 0,001 (twasidige toetsing). It
gebiet kin 39,5% fan de ferskillen yn it tal Frysktalige learlingen ferklearje (d = 1,62; η2 = 0,40).

4.7.		KONKLÚZJES TAALPROFILEN
OANGEANDE SOSJALE
FARIABELEN
De fariabelen yn de hjirfoar beskreaune paragrafen soenen allegearre fan ynfloed wêze kinne op de
fariaasje dy’t yn de PÛ-profilen fûn binne. it docht lykwols bliken dat it gebiet dêr’t de skoalle yn stiet
de grutste ynfloed hat (sjoch §4.1-§4.3).
Fan in helder belied oangeande it Frysk fan ûnderwiiskoepels en skoalbestjoeren is neat werom
te finen yn de taalprofilen foar it fak Frysk. Ek de denominaasje fan ’e skoalle spilet, wannear’t
korrizjearre wurdt foar it taalgebiet, gjin rol by de wize fan it oanbieden fan it (fak) Frysk. Alhoewol’t
de taalefterstân fan learkrêften en learlingen wol sjen litte dat wat mear Frysktalige eftergrûnen, wat
heger de taalprofilen, blykt ek dêr dat in soad Fryske learkrêften wurksum binne yn it Frysktalige gebiet
en dat der mear Frysktalige learlingen op skoallen yn it Frysktalige gebiet sitte as yn it net-Frysktalige
gebiet.
De iennichste fariabele dy’t wol bydraacht oan hegere taalprofilen foar it (fak) Frysk is de fisy
“trijetalich ûnderwiis”. Alhoewol’t ek net alle trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) foldogge oan in
profyl A, ek dêr fariearje de taalprofilen fan A-E, binne de taalprofilen wol signifikant heger yn ferliking
mei skoallen dy’t net offisjeel neffens it konsept fan de trijetalige skoalle wurkje. Dochs binne der ek
skoallen dy’t net trijetalich binne (of wêze wolle) (neffens it konsept fan de trijetalige skoalle), dy’t wol
foldogge oan alle kearndoelen by it (fak) Frysk.
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5 Resultaten PÛ
FOAR FRYSK AS SKOALFAK

Yn ’e foargeande haadstikken gie it oer de ferskillende taalprofilen dy’t reguliere PÛ-skoallen nedich
blike te hawwen foar it (fak) Frysk. Net alle skoallen hawwe omtinken foar it Fryk sa’t dat yn ’e wetlike
ramten steld is, hja blike in taalprofyl nedich te hawwen dêr’t net alle foar it Frysk opstelde kearndoelen
yn oan bod komme.
Yn dit haadstik sil ynzoomd wurde op it fak Frysk. Ut de taalprofilen is faak, mar net altiten, werom
te bringen wat in skoalle docht ûnder de Fryske lessen. Der binne ek skoallen dy’t de Fryske taal en
kultuer oanbiede binnen oare fakken, faak skoallen mei in profyl F, en skoallen dy’t gjin tradisjonele
fakken mear op in lesroaster hawwe mar it Frysk binnen wurkwinkels oanbiede. Sa is de fariaasje
fan dêr’t de taalprofilen op basearre binne grut. Yn ’e earste paragraaf fan dit haadstik wurdt dêrom
yngien op alle reguliere PÛ-skoallen, mei of sûnder fak Frysk op it lesroaster, om te efterheljen wêrom’t
hja it fak wol (§5.1.1) of net (§5.1.2) oanbiede.
§5.2 rjochtet him dêrnei allinnich noch mar op de reguliere PÛ-skoallen dy’t werklik oanjouwe it
fak Frysk te jaan. De opbou fan dy paragraaf is oan ’e hân fan it kurrikulêre spinneweb fan Van den
Akker e.o. (2006; sjoch ek Figuer 1 yn de Ynlieding fan dit rapport) en op grûn fan de yndieling fan rrF
(Meestringa & Oosterloo, 2015).

5.1. IT FRYSK AS SKOALFAK
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat it fak Frysk op 342 reguliere PÛ-skoallen (83,0%) jûn
wurdt. Op santich skoallen (17,0%) stiet it fak Frysk net op it roaster. Wannear’t de keppeling makke
wurdt mei de taalprofilen, sjoch Figuer 15, docht bliken dat:

> Op ien skoalle (0,9%) nei alle skoallen (99,1%) mei in profyl A it fak Frysk jouwe;
> 81 skoallen (97,6%) mei in profyl B hawwe it Frysk wol op it roaster stean. twa skoallen (2,4%) mei
profyl B hawwe dat net;
> 87 skoallen (95,6%) mei in profyl C jouwe it fak Frysk, fjouwer skoallen (4,4%) mei dat taalprofyl
dogge dat net;
> Alle skoallen mei in profyl D jouwe it fak Frysk.
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In foarbyld fan in skoalle yn ien fan de legere taalprofilen:
“De school stond en staat niet positief t.o.v. Fries, maar wil wel de verantwoordelijkheid nemen om
het Fries op orde te hebben, passend bij het profiel. Dat de school niet positief is, zit voornamelijk
bij de schoolleiding. Leerkrachten zijn eigenlijk helemaal niet zo negatief en doen ook best wel wat
aan Fries, ze doen in ieder geval hun best om een aanbod te creëren. De schoolleiding had echter
andere zaken liggen i.v.m. de dreiging tot zwakke school van de inspectie.”
Ferdau Terpstra (ûnderwiissadviseur Cedin)

> 47 skoallen (90,4%) mei in profyl E hawwe it Frysk op it roaster stean, fiif skoallen (9,6%) mei dat
taalprofyl hawwe dat net;
> De measte skoallen mei in profyl F hawwe it Frysk net as fak op it roaster stean (80,4%), njoggen
skoallen (19,6%) mei dat taalprofyl hawwe dat wol; en
> Logyskerwize, hawwe alle skoallen mei in profyl G – folsleine ûntheffing – it fak Frysk net op it
roaster stean.
Figuer 15: Frysk as fak op it roaster op reguliere PÛ-skoallen foar elk taalprofyl
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Foar’t oanjûn wurdt wêrom’t skoallen it fak Frysk wol of net jouwe is it wichtich om it neikommende
te beneamen: In tal skoallen, binnen ferskillende taalprofilen, hat oanjûn dat it Frysk net (mear) as
(folslein) fak jûn wurdt fanwegen de ynspeksje en de driging fan it mooglik wurden fan in saneamde

swakke skoalle. Trochdat skoares op Nederlânske taal en rekkenjen net (mear) foldwaande wienen,
moasten oare prioriteiten steld wurde en Frysk is dan ien fan ’e fakken dy’t dêrby as earste ûnder druk
komme te stean. Skoallen jouwe oan dat, soms op oanrieden fan de ynspeksje, de tiidsbesteging foar
it fak Frysk fermindere is sadat der mear tiid bestege wurde kin oan de Nederlânske taal en rekkenjen,
de fakken dy’t binnen de ynspeksjekaders falle.
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5.1.1.	FRYSK AS SKOALFAK
FOAR ELK TAALPROFYL
Yn Figuer 16 is in werjefte jûn fan de redenen dy’t reguliere PÛ-skoallen jouwe om it fak Frysk oan te
bieden foar elk taalprofyl. Hjirûnder folget in beskriuwing fan dy redenen foar elk taalprofyl:

Profyl A: Fan de 112 reguliere PÛ-skoallen dêr’t it Frysk as skoalfak jûn wurdt, jout mear as de helte
fan de skoallen oan dat te dwaan fanwegen de identiteit fan ’e learlingen dy’t it Frysk as memmetaal
hawwe. Fierders fynt mear as in fearn fan de skoallen it wichtich dat de Fryske taal en kultuer yn
stânholden wurdt. Hast likefolle skoallen (27,7%) biede it fak Frysk oan om’t hja in trijetalige skoalle (yn
ûntwikkeling) binne en dêr in meartalige fisy by past. Yn it ferlingde dêrfan jouwe tolve skoallen (10,7%)
oan dat it oanbieden fan it fak Frysk bydraacht oan it makliker learen fan mear talen (op lettere leeftyd)
en it fak Frysk it taalbewustwêzen fan de learlingen fergruttet. Fierders jouwe 23 skoallen (20,5%) oan
dat hja it fak Frysk oanbiede om’t dat wetlik ferplichte is. Fan de 112 skoallen mei in profyl A hawwe
fyftjin skoallen (13,4%) gjin (dúdlike) reden jûn wêrom’t hja it fak Frysk oanbiede.

Profyl B: Fan de 81 reguliere PÛ-skoallen dêr’t it Frysk as skoalfak jûn wurdt, jout mear as de helte fan
’e skoallen oan dat te dwaan fanwegen de wetlike ferplichting dy’t it fak Frysk draacht. Ien tredde fan ’e
skoallen jout oan it fak Frysk oan te bieden om’t de identiteit fan de learlingen faak foar it meastepart
Frysktalich is. Hast likefolle skoallen (30,9%) fine it wichtich dat de Fryske taal en kultuer yn stânholden
wurde moat en dat de skoalle dêr in wichtige bydrage oan leverje kin. In lyts tal skoallen (6,2%) jout
oan in meartalige skoalle wêze te wollen en yn it ferlingde dêrfan jouwe trije skoallen (3,7%) oan dat
it oanbieden fan it fak Frysk bydrage kin oan it makliker learen fan mear talen (op lettere leeftyd) en
dat it fak Frysk it taalbewustwêzen fan learlingen fergruttet. Fan ’e 81 skoallen mei in profyl B hawwe
sechstjin skoallen (19,8%) gjin (dúdlike) reden jûn wêrom’t hja it fak Frysk oanbiede.

Profyl C: Fan de 87 reguliere PÛ-skoallen dêr’t it Frysk as skoalfak jûn wurdt, jout mear as ien tredde
fan ’e skoallen oan dat te dwaan om’t it wetlik ferplichte is om it fak Frysk oan te bieden yn Fryslân.
Hast in tredde fan ’e skoallen fynt it wichtich om it fak Frysk oan te bieden om’t de learlingen it Frysk
as memmetaal hawwe en it dus oanslút by de identiteit fan de learlingen en de regio. Wat mear as
in fearn fan de skoallen jout teffens oan dat it wichtich is om it Frysk as skoalfak oan te bieden sadat
it Frysk as taal en kultuer yn stânholden wurde kin. In lyts tal skoallen (6,9%) jout oan in meartalige
skoalle wêze te wollen, dêr’t it Frysk part fan is. Yn it ferlingde dêrfan jouwe twa skoallen (2,3%) oan
dat it fak Frysk bydrage kin oan it taalbewustwêzen fan learlingen. Fan de 87 skoallen mei in profyl C
hawwe 33 skoallen (37,9%) gjin (dúdlike) reden jûn wêrom’t hja it fak Frysk oanbiede.

Profyl D: Fiif fan de seis reguliere PÛ-skoallen (83,3%) mei in profyl D jouwe oan it Frysk as skoalfak
oan te bieden fanwegen it behâlden fan ’e kultuer. De skoallen fine it wichtich dat de learlingen kennis
opdogge oer de Fryske taal en kultuer. By de helte fan de skoallen spilet ek de wetlike ferplichting mei
by it oanbieden fan it fak Frysk. Foar in tredde fan de skoallen is it teffens wichtich om oan te sluten by
de learlingen mei it Frysk as memmetaal. Ien skoalle (16,7%) jout oan dat krekt it oanbieden fan it fak
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Frysk is kâns is foar learlingen om op jonge leeftyd as in ekstra taal te learen.

Profyl E: De twa wichtichste redenen dy’t neamd wurde troch reguliere PÛ-skoallen mei in profyl E om
it fak Frysk oan te bieden binne oan ’e iene kant it behâlden fan de Fryske taal en kultuer, dêr’t it behâld
fan de kultuer faker by neamd wurdt as it behâld fan ’e taal, en oan ’e oare kant de wetlike ferplichting dy’t
skoallen hawwe om it fak Frysk oan te bieden. Beide redenen wurde troch hast de helte fan de skoallen
beneamd. Twa skoallen (4,3%) beneame it oansluten by de memmetaal fan de learlingen as reden om
oandacht te besteegjen oan it fak Frysk. Ien skoalle (2,1%) jout teffens oan dat hja de meartaligens fan ’e
provinsje graach ek weromkomme litte wol yn de skoalle. Fan de 47 skoallen mei in profyl E hawwe alve
skoallen (23,4%) gjin (dúdlike) reden jûn wêrom’t hja it fak Frysk oanbiede.
Wat opfalt yn de antwurden fan de skoallen mei in profyl E binne de redenen wêrom’t it Frysk net
altiten struktureel as fak jûn wurdt, wylst de skoallen harren wol deeglik bewust binne fan ’e ferplichting.
Faker as ienris komt nei foarren dat net alle learkrêften de Fryske taal behearskje en hja dus gjin Fryske
les jaan kinne (soenen). Dat is de reden dat op in protte skoallen in trochgeande learline ûntbrekt en
it fak Frysk net yn alle groepen jûn wurdt. Ek jouwe in soad skoallen oan dat de learlingepopulaasje
foar it meastepart Nederlânsk- of oarstalich is (sjoch ek §4.6.2). It beheinde tal learlingen mei in Fryske
taaleftergrûn bringt gjin needsaak mei him mei om it fak Frysk yn syn folsleinens, dus oan ’e hân fan alle
kearndoelen oan te bieden. De skoallen soenen leaver mear tiid ynvestearje yn it Nederlânsk en Ingelsk.

Profyl F: Reguliere PÛ-skoallen mei in profyl F sjogge twa redenen om it fak Frysk oan te bieden. Op
ien skoalle nei (88,9%) jouwe alle skoallen oan it fak Frysk oan te bieden om’t it wetlik ferplichte is. In
twadde reden om it Frysk oan te bieden as fak hat te krijen mei it behâlden fan (benammen) de Fryske
kultuer. Dy reden wurdt troch fiif fan de njoggen skoallen (55,6%) beneamd.
Figuer 16: Redenen om it fak Frysk oan te bieden op reguliere PÛ-skoallen foar elk taalprofyl
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Gearfette
De fariaasje oan redenen wêrom’t it Frysk as skoalfak jûn wurdt, is yn de hegere taalprofilen mear
fariearre as yn de legere taalprofilen (sjoch Figuer 16). De reden dy’t it faakst neamd wurdt troch
skoallen om it fak Frysk oan te bieden, is de wetlike ferplichting. Fan de 342 reguliere PÛ-skoallen
wurdt dat troch 131 skoallen (38,3%) beneamd. Opfallend is dat de wetlike ferplichting, sekers foar in
protte skoallen mei in profyl E en profyl F, dé reden is om it fak Frysk oan te bieden. Opmerklik is dan
dat it fak Frysk faak net yn syn folsleinens, dus oan ’e hân fan alle kearndoelen, oanbean wurdt, der is
ommers in grutte mjitte fan ûntheffing nedich op in soad skoallen (benammen foar lêzen en skriuwen
yn it Frysk). In tal skoallen is ek frege oft hja nei it ôfskaffen fan de ferplichting it fak Frysk noch (yn
mindere mjitte) oanbiede soenen. De measte skoallen jouwe oan dat it Frysk dan wierskynlik in oar
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plak (yntegraasje by oare fakken) of hielendal gjin plak mear kriget binnen it lesroaster. Benammen
de taaleftergrûn fan learlingen en de motivaasje fan learkrêften om it fak oan te bieden liket dêrby
in rol te spyljen. Skoallen dêr’t de learlinge- en learkrêftpopulaasje foar it meastepart Nederlânsk- of
oarstalich is sjogge dan hielendal gjin needsaak mear om it fak Fryk oan te bieden. Yn stee dêrfan
soenen skoallen leaver mear tiid stekke yn it fak Nederlânsk, rekkenjen en Ingelsk.
Fierders jouwe yn totaal 119 fan de 342 reguliere PÛ-skoallen (34,8%) oan it fak Frysk oan te bieden
om’t it de memmetaal fan de learlingen is en it dêrmei oanslút by de identiteit fan de learlingen.
Fierders jouwe 111 fan de 342 reguliere PÛ-skoallen (32,5%) oan dat hja it wichtich fine dat de
learlingen kennis opdogge fan ’e Fryske taal en kultuer om’t skoallen it yn stânhâlden fan de Fryske
taal en kultuer beskôgje as ien fan de taken dy’t in skoalle hat. Benammen foar skoallen mei in profyl
A spilet it belang fan meartaligens in rol by it oanbieden fan it fak Frysk. Yn totaal wurdt dat foar 43
fan de 342 reguliere PÛ-skoallen (12,6%) beneamd. Yn it ferlingde dêrfan jouwe yn totaal achttjin fan
de 342 reguliere PÛ-skoallen (5,3%) oan dat it taalbewustwêzen fan learlingen fergrutte wurdt troch it
oanbieden fan it fak Frysk.

5.1.2. 	FRYSK NET AS SKOALFAK FOAR
ELK TAALPROFYL
Profyl A: De reguliere PÛ-skoalle dêr’t it fak Frysk net jûn wurdt, jout oan dat sy op projektmjittige wize
wurket. Dêrtroch komt it Frysk wol oan bod, mar stiet it net as ‘skoalfak’ op it roaster.

Profyl B: De twa reguliere PÛ-skoallen dêr’t it fak Frysk net jûn wurdt, jouwe oan dat it Frysk wolris
jûn wurdt as fak mar eigentlik net struktureel op it roaster stiet. Dat hat der mei te krijen dat de
skoallen fine dat de taalmetoade net goed oanslút en der no mear omtinken is foar de programma’s
fan SkoalTV, wat sy net perfoarst fersteane ûnder in goede Fryske les.

Profyl C: Trije fan ’e fjouwer reguliere PÛ-skoallen dêr’t it fak Frysk net jûn wurdt, jouwe oan dat it Frysk
mear by tema’s en projektmjittich wurkjen nei foarren komt en net sasear as fak mei in trochgeande
learline. De oare skoalle is hiel earlik en jout oan dat it fak Frysk hiel ynsidinteel wol foarkomt, mar dat
it eins yn guon groepen stomprint.

Profyl E: Twa fan ’e fiif reguliere PÛ-skoallen dêr’t it fak Frysk net jûn wurdt, jouwe oan dat it Frysk
mear by tema’s en projektmjittich wurkjen nei foarren komt en net sasear as fak mei in trochgeande
learline. Ek jouwe twa skoallen oan dat it Frysk allinnich in plak hat yn ’e ûnderbou trochdat dêr in

memmetaalsprekker oanwêzich is, yn de oare groepen is it oanbod tige minimaal en ynsidinteel.
Teffens binne der twa skoallen dy’t oanjouwe dat troch it gebrek oan Frysktalige learlingen (sjoch ek
§4.6.2) de needsaak ûntbrekt om it fak Frysk oan te bieden.

Profyl F: In grut tal reguliere PÛ-skoallen mei in profyl F stiet yn de gemeenten East- en Weststellingwerf.
Dêr hawwe skoallen earder de mooglikheid hân om in folsleine ûntheffing oan te freegjen foar it (fak)
Frysk om’t de Stellingwerven bûten it saneamde Frysktalige gebiet falle (sjoch ek §4.1.1). Destiids
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hawwe in protte skoallen dêr gehoar oan jûn en in ûntheffing foar it fak Frysk oanfrege. Yn stee fan it
fak Frysk wurdt der dan (faak) hiemkunde jûn (sjoch ek §8.3) dêr’t de Fryske taal en kultuer op alve fan
de 37 skoallen (29,7%) wol by oan bod komt.
Foar hast de helte fan ’e reguliere PÛ-skoallen is de ûntbrekkende Frysktalige eftergrûn fan
’e learlingen (sjoch ek §4.6.2) de reden om it Frysk as skoalfak net oan te bieden of om it oars oan
te pakken. Sân skoallen (18,9%) fine it wichtiger om oandacht te besteegjen oan oare talen, dêr’t
benammen it Nederlânsk by neamd wurdt. Twa skoallen (5,4%) jouwe oan dat it Frysk mear by tema’s
en projektmjittich wurkjen nei foarren komt en net sasear as fak mei in trochgeande learline. Ek seis
oare skoallen (16,2%) jouwe oan dat der wolris oanbod is, mar dat dat net struktureel fan aard is.

Profyl G: Alle reguliere PÛ-skoallen mei in folsleine ûntheffing dy’t in reden jûn hawwe wêrom’t it fak
Frysk net oanbean wurdt, jouwe oan dat it Frysk gjin taal is dy’t yn de omjouwing sprutsen wurdt. De
skoallen yn de Stellingwerven jouwe dêrby oan dat hiemkunde jûn wurdt (sjoch ek §8.3), mar dat de
Fryske taal en kultuer dêr net perfoarst in ûnderdiel fan útmakket.

Gearfette
Redenen om it fak Frysk net oan te bieden hawwe benammen mei de taaleftergrûn fan de
learlingepopulaasje te meitsjen, lykas ek nei foarren kaam yn §4.6.2. Op in soad fan dy skoallen dêr’t
it fak Frysk net oanbean wurdt, is dy taaleftergrûn Nederlânsk- of oarstalich. Dochs blykt dat skoallen
dy’t it fak Frysk net oanbiede wol wat omtinken hawwe foar de Fryske taal en kultuer, ek al is it net
struktureel. Dat kin wêze troch it oan te bieden binnen tema’s en projekten of by hiemkunde, lykas yn
de gemeenten East- en Weststellingwerf wol dien wurdt (sjoch ek §8.3).

5.2.	 IT FAK FRYSK YN IT
KURRIKULÊRE SPINNEWEB
Yn dizze paragraaf wurdt allinnich referearre nei de 342 reguliere PÛ-skoallen dy’t oanjûn hawwe it fak
Frysk op it roaster te hawwen. De opbou fan dizze paragraaf is oan ’e hân fan it kurrikulêre spinneweb
fan Van den Akker e.a. (2006). Yn Figuer 1 yn de Ynlieding fan dit rapport is in skematyske werjefte te
finen fan de tsien ûnderdielen fan it kurrikulêre spinneweb, dêr’t de fisy sintraal by stiet en dêromhinne
njoggen triedden, elk besteande út ien learplanaspekt, foarmjûn wurde. De ûnderdielen dosintrollen,
groepearringsfoarmen en learomjouwing komme allinnich yndirekt werom yn dizze paragraaf troch
bygelyks by de oare ûnderdielen oandacht te besteegjen oan ûnder-, midden- en boppebou. Dy
paragraaf bestiet dus út de neikommende ûnderdielen: (1) fisy, (2) tiid, (3) leardoelen, (4) learynhâld,
(5) learaktiviteiten, (6) boarnen en materialen en (7) toetsing. De opbou fan elk ûnderdiel (m.ú.f. fisy):
earst wurdt der yngien op de algemiene situaasje op de 342 reguliere PÛ-skoallen, dêrnei wurdt it
taspitst foar elk taalprofyl foar elke bou.
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5.2.1.

FISY – WÊRTA LEARE SY?

5.2.1.1. TAALBELIED FOAR IT FRYSK
Taalbelied en taalkoördinatoaren
Yn Tabel 6 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl oangeande ûnderdielen dy’t oanslute
by taalbelied werjûn. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat hast 70% fan de reguliere
PÛ-skoallen dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet in algemien taalbeliedsplan hat. Op hast trijefearns fan
dy skoallen is in taalkoördinator oanwêzich. It giet dêrby om 69 skoallen mei in profyl A, 38 skoallen
mei in profyl B, 39 skoallen mei in C-profyl, twa skoallen mei in D-profyl, 22 skoallen mei in profyl E
en ek seis skoallen mei in F-profyl. Op fjirtich skoallen dêr’t wol in taalkoördinator is, is gjin algemien
taalbeliedsplan. It giet dêrby om seis skoallen mei in C-profyl, trije skoallen mei in D-profyl, fiif skoallen
mei in profyl E en ek ien skoalle mei in F-profyl.
Fierders is der op hast 80% fan de skoallen mei in algemien taalbeliedsplan, ek omtinken foar it
Frysk. It giet dêrby om njoggentich skoallen mei in profyl A, 38 skoallen mei in profyl B, fjirtich skoallen
mei in C-profyl, twa skoallen mei in D-profyl, santjin skoallen mei in profyl E en ek twa skoallen mei
in F-profyl. Opfallend is dat der seis skoallen binne, twa mei in A-profyl, twa mei in B-profyl ien mei in
C-profyl en ien mei in E-profyl, dêr’t gjin algemien taalbeliedsplan is, mar wol in taalnotysje is foar it
Frysk.
Op hast trijefearns fan de skoallen dêr’t in taalbeliedsplan is foar de Fryske taal, is ek in
taalkoördinator oanwêzich. It giet dêrby om 67 skoallen mei in profyl A, 32 skoallen mei in profyl B, 28
skoallen mei in C-profyl, twa skoallen mei in D-profyl, fjirtjin skoallen mei in profyl E en ek twa skoallen
mei in F-profyl. Op fyftich skoallen is wol belied foar de Fryske taal, mar der is gjin taalkoördinator
oanwêzich en op 71 skoallen is wol in taalkoördinator, mar gjin belied foar it Frysk.

“Voor de taalcoördinatoren in opleiding is het schrijven van taalbeleid vanuit een meertalig
perspectief nog lastig. Veel scholen hebben een beeld van meertaligheid dat beperkt en eenzijdig is,
de omslag naar een andere manier van denken over meertaligheid wordt maar moeizaam gemaakt.
Het traject Ynspirearjend Meartalich Underwiis heeft een positieve invloed op de zo noodzakelijk
omslag in denken. Ik merk dit bij zowel de cursisten van de opleiding als ook bij de taalcoördinatoren
die deelnemen aan de netwerken voor taalcoordinatoren in Fryslân. De praktische aanpak en de ruimte in dit
traject om te ‘spelen’ met meertaligheid, helpt deelnemers om anders naar meertaligheid te kijken.
Ze worden (weer) enthousiast en zien nieuwe mogelijkheden om meertaligheid een plek te geven.”

Klarinske de Roos (trainer-adviseur ECNO)
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TABEL 6 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) MEI IT FAK FRYSK OP IT ROASTER OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY TAALBELIED FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Alg. taalbelied

97

86,6

48

59,3

54

62,1

3

50,0

30

63,8

6

66,7

Frysk taalbelied

92

82,1

40

49,4

41

47,1

2

33,3

18

38,3

2

22,2

Taalkoördinator

75

67,0

50

61,7

52

59,8

5

83,3

27

57,4

7

77,8

N=342

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

Ynhâld taalbeliedsplan oangeande de Fryske taal
Wat der dan krekt ôfpraten is oer de Fryske taal yn it taalbeliedsplan, koenen de skoallen sels oanjaan
mei in iepen fraach. Op 195 skoallen (57,0%) dêr’t it Frysk op it roaster stiet is in Frysk taalbeliedsplan.
Twa tredde fan dy skoallen hat ek oanjûn wat der dan krekt yn it taalbeliedsplan formulearre is
oangeande de Fryske taal. Ien tredde fan ’e skoallen mei in Frysk taalbelied wie dus net krekt op ’e
hichte fan wat der om it Frysk hinne skreaun is yn it taalbeliedsplan.
Yn Figuer 17 binne der foar elk taalprofyl de ûnderdielen dy’t oangeande de Fryske taal en kultuer
weromkomme yn it taalbeliedsplan werjûn. It docht bliken dat:

>	
Eatwat mear as 40% fan ’e skoallen oanjout dat it Frysk yn it taalbeliedsplan opnommen is om’t
Frysk part is fan it meartalige ûnderwiis dat de skoallen biede wolle;
>	
Rom in fearn fan de skoallen de taalmetoade en/of oar lesmateriaal beskriuwt wat brûkt wurdt by
de Fryske les;
>	
Hast in fearn fan de skoallen beskriuwt hoefolle tiid oft der oan it Frysk bestege wurde moat en
hoe’t dat dan ferdield wurdt oer de ferskillende deidielen;
>	
Hast 20% fan de skoallen beskriuwt oan hokker Fryske kearndoelen omtinken bestege wurde moat
ûnder de Fryske les;
>	
Santjin skoallen (13,1%) oanjouwe dat it Frysk yn it taalbeliedsplan opnommen is om’t it de
memmetaal is fan de learlingen en der dêrom fêstlein is hoe’t dêr mei omgien wurde moat; en
>	
Fyftjin skoallen (11,5%) yn it taalbeliedsplan opnommen hawwe hoe’t der omgien wurde moat mei
it Frysk as fiertaal by it fak, mar ek dêrbûten (bgl. by oare fakken en yn ynformele situaasjes).
Figuer 17: Aspekten om de Fryske taal hinne dy’t weromkomme yn it taalbeliedsplan op reguliere PÛ-skoallen mei it fak Frysk op it
roaster foar elk taalprofyl
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5.2.1.2. FISY OP MEARTALICH ÛNDERWIIS
De fisys fan de reguliere PÛ-skoallen op meartaligens rinne bot útien. Guon skoallen sjogge
meartaligens yn de sin fan alle talen dy’t (op skoalle) praten wurde. Oare skoallen sjogge allinnich
nei ‘de trije talen’ (Nederlânsk, Frysk en Ingelsk). En wer oare skoallen sjogge meartaligens op skoalle
allinich yn de kombinaasje Nederlânsk en Ingelsk. Yn Tabel 7 is de kearn fan de fisy op meartaligens,
lykas de skoallen dy yn de iepen fraach formulearre hawwe, werjûn. Dêrút wurdt dúdlik dat hast 60%
fan de skoallen mei in profyl A wurket út in fisy op meartaligens wei dêr’t de mearwearde fan it learen
fan mear talen yn nei foarren komt. Ien fan de skoallen ferwurdet it sa: “Meertalige mensen hebben in

de communicatie een streepje voor, ze hebben de vaardigheid om begrippen en kennis in de ene taal
toe te passen in de andere taal (transfer)” [PO-T-b148]. Mar ek by de measte skoallen mei in profyl B
(19,8%) en profyl D (50,0%) is dat de kearngedachte efter de fisy op meartaligens.
De measte skoallen mei in profyl C (18,4%) sjogge Ingelsk as de wrâldtaal dêr’t learlingen op skoalle
mei yn oanrekking komme moatte. It Ingelsk wurdt sjoen as de wichtichste taal nei it Nederlânsk. Ien
skoalle seit bygelyks:

“Kinderen moeten al vanaf groep 1 in aanraking komen met de Engelse taal omdat dat een
wereldtaal is. Wij merken ook dat veel kinderen bezig zijn op de computer, dus ze zijn al behoorlijk
Engelstalig, ze kunnen daar al heel goed mee uit de voeten” [PO-D-b219].

Ek foar de measte skoallen mei in profyl E en profyl F is dat de kearngedachte efter de fisy op
meartaligens.
Wat fierder opfalt yn Tabel 7 is dat 37 reguliere PÛ-skoallen (9,0%) op dit momint gjin fisy op
meartalich ûnderwiis hawwe en ek net oanjûn hawwe dat yn ’e takomst wol formulearje te sillen.
Teffens binne der 54 skoallen (13,1%) dy’t noch dwaande binne mei it ûntwikkeljen fan in fisy op
meartalich ûnderwiis (sjoch ek §7.2.1).
TABEL 7 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) FAN IDEEËN OM MEARTALICH ÛNDERWIIS
HINNE OP REGULIERE PÛ-SKOALLEN FOAR ELK TAALPROFYL MEI IT FAK FRYSK OP IT ROASTER
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Nederlânsk as basis

5

4,5

11

13,6

6

6,9

1

16,7

6

12,8

2

22,2

Frysk as ûnderdiel

8

7,1

12

14,8

10

11,5

0

0

0

0

0

0

Ingelsk wrâldtaal

6

5,4

10

12,3

16

18,4

1

16,7

19

40,4

2

22,2

Kultuerbehâld

3

2,7

3

3,7

1

1,1

0

0

0

0

1

11,1

Mearwearde

66

58,9

16

19,8

10

11,5

3

50,0

4

8,5

0

0

Memmetaal

9

8,0

10

12,3

8

9,2

0

0

2

4,3

0

0

Yn ûntwikkeling

9

8,0

13

16,0

21

24,1

1

16,7

9

19,1

1

11,1

Gjin fisy

6

5,4

6

7,4

15

17,2

0

0

7

14,9

3

33,3

N=342
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5.2.2.

TIID – WANNEAR LEARE SY?

5.2.2.1. F RYSK AS FAK YN MINUTEN
(ALGEMIEN)
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der seis ferskillende groepen formulearre wurde
kinne wat de tiidsbesteging oan it fak Frysk yn it basisûnderwiis oanbelanget, nammentlik:

1. Skoallen dêr’t gjin tiid oan it fak Frysk bestege wurdt;
2. Skoallen dêr’t oant 15 minuten yn ’e wike oan it fak Frysk bestege wurdt;
3. Skoallen dy’t tusken de 16 en 30 minuten yn ’e wike besteegje oan it fak Frysk;
4. Skoallen dy’t tusken de 31 en 45 minuten yn ’e wike besteegje oan it fak Frysk
5. Skoallen dy’t tusken de 46 en 60 minuten yn ’e wike besteegje oan it fak Frysk; en
6. Skoallen dy’t mear as 60 minuten yn ’e wike oan it fak Frysk besteegje.

Yn Figuer 18 is de tiidsbesteging werjûn foar de 342 reguliere PÛ-skoallen foar elke bou dêr’t it fak
Frysk op it roaster stiet. Fan fiif skoallen is yn de ûnderbou net bekend hoefolle tiid oft der oan it fak
Frysk bestege wurdt. It docht bliken dat:

>	
De measte skoallen tusken de 30 en 45 minuten besteegje oan it fak Frysk yn alle bouwen (resp.
44,8% yn de ûnderbou; 48,0% yn de middenbou en 44,2% yn de boppebou); en
>	
Ek in soad skoallen tusken de 45 en 60 minuten besteegje oan it fak Frysk (resp. 24,9% yn de
ûnderbou; 33,0% yn de middenbou en 38,0% yn de boppebou).

Dy befinings komme oerien mei wat der earder fûn is troch bygelyks Ytsma e.o. (2010), Arocena Egaña,
Douwes en Hanenburg (2010) en Klinkenberg e.o. (2015).
Wannear’t der in ferliking makke wurdt tusken de ferskillende bouwen oangeande de tiidsbesteging
oan it fak Frysk blykt út de Friedman-toets dat der gjin signifikant ferskil is yn de bestege tiid oan it
fak Frysk tusken de ferskillende bouwen (N=337; χ2 (2) = 5,38; p = 0,068). Dat betsjut dat der yn de
ferskillende bouwen (likernôch) likefolle tiid bestege wurdt oan it fak Frysk.
Figuer 18: Tiidsbesteging oan it fak Frysk op reguliere PÛ-skoallen foar elke bou
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5.2.2.2. F
 RYSK AS FAK YN MINUTEN
FOAR ELK TAALPROFYL
Underbou
Yn Figuer 19 is de tiidsbesteging oan it fak Frysk foar de ûnderbou werjûn foar elk taalprofyl. Ut
it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat rom in tredde fan ’e skoallen mei in profyl A yn de
ûnderbou tusken de 45-60 minuten oan it fak Frysk besteegje. By in profyl B wurdt der krekt wat
minder tiid oan it fak Frysk bestege, almeast tusken de 30-45 minuten (44,3%). Ek rom de helte fan
de skoallen mei in profyl C, twa tredde fan de skoallen mei in profyl D en wat mear as de helte fan de
skoallen mei in profyl E besteegje almeast tusken de 30-45 minuten oan it fak Frysk yn de ûnderbou.
Der binne likefolle skoallen mei in profyl F (44,4%) dy’t tusken de 15-30 minuten en tusken de 30-45
minuten besteegje oan it fak Frysk yn ’e ûnderbou.
Fierder blykt út de Kruskal-Wallis-toets dat it ferskil yn tiidsbesteging oan it fak Frysk yn ’e ûnderbou
foar elk taalprofyl signifikant is (N=337; χ2 (5) = 79,01; p < 0,001). Om te efterheljen oft de tiidsbesteging
foar elk taalprofyl oprinnend is, binne de de oprinnende taalprofilen mei-inoar ferlike mei help fan
trije Mann-Whitney U-toetsen (α = 0,05/3 = 0,017). Om’t it by profyl D en profyl F mar om minder as
tsien skoallen giet, binne dy taalprofilen bûten beskôging litten. Ut de U-toetsen docht bliken dat de
tiidsbesteging oan it fak Frysk yn ’e ûnderbou fan profyl A-skoallen signifikant heger is ferlike mei profyl
B-skoallen (N=190; U = 3436,5; p = 0,008). Teffens besteegje profyl B-skoallen signifikant mear tiid oan
it fak Frysk yn ferliking mei profyl C-skoallen (N=165; U = 2445,5; p = 0,001) en itselde jildt foar profyl
C-skoallen yn ferliking mei profyl E-skoallen (N=132; U = 1504,5; p = 0,012).
Figuer 19: Tiidsbesteging oan it fak Frysk yn de ûnderbou fan reguliere PÛ-skoallen foar elk taalprofyl
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Middenbou
Yn Figuer 20 is de tiidsbesteging oan it fak Frysk foar de middenbou werjûn foar elk taalprofyl. Ut it
ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat mear as de helte fan ’e skoallen mei in profyl A yn de
middenbou tusken de 45-60 minuten oan it fak Frysk besteget. By in profyl B wurdt der wat minder
tiid oan it fak Frysk bestege, almeast tusken de 30-45 minuten (49,4%). Ek rom de helte fan ’e skoallen
mei in profyl C, de helte fan ’e skoallen mei in profyl D en rom de helte fan ’e skoallen mei in profyl E
besteget almeast tusken de 30-45 minuten oan it fak Frysk yn de middenbou. Teffens besteget twa
tredde fan de skoallen mei in profyl F tusken de 30-45 minuten oan it fak Frysk yn de middenbou.
Fierders docht bliken út de Kruskal-Wallis-toets dat it ferskil yn tiidsbesteging oan it fak Frysk yn de
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middenbou foar elk taalprofyl, lykas yn de ûnderbou, signifikant is (N=342; χ2 (5) = 105,75; p < 0,001).
Om te efterheljen oft de tiidsbesteging lykas yn de ûnderbou foar elk taalprofyl oprinnend is, binne
de oprinnende taalprofilen mei-inoar ferlike mei help fan trije Mann-Whitney U-toetsen (α = 0,05/3
= 0,017). Om’t it by profyl D en profyl F mar om minder as tsien skoallen giet, binne dy taalprofilen
bûten beskôging litten. Ut de U-toetsen foar de middenbou komme yndied deselde útkomsten út as
foar de ûnderbou. Sa is de tiidsbesteging oan it fak Frysk fan profyl A-skoallen signifikant heger yn
ferliking mei profyl B-skoallen (N=193; U = 3106,5; p < 0,001). Ek besteegje profyl B-skoallen signifikant
mear tiid oan it fak Frysk yn ferliking mei profyl C-skoallen (N=168; U = 2313,0; p < 0,001). Lykwols, de
tiidsbesteging fan profyl C-skoallen oan it fak Frysk is wol heger yn ferliking mei profyl E-skoallen, mar
is, yn tsjinstelling ta wat der yn ’e ûnderbou fûn waard, net signifikant (N=134; U = 1637,5; p = 0,030).

Figuer 20: Tiidsbesteging oan it fak Frysk yn ’e middenbou fan reguliere PÛ-skoallen foar elk taalprofyl
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Boppebou
Yn Figuer 21 is de tiidsbesteging oan it fak Frysk foar de boppebou werjûn foar elk taalprofyl. Ut it
ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat rom de helte fan ’e skoallen mei profyl A yn de boppebou
tusken de 45-60 minuten oan it fak Frysk besteget. Ek op skoallen mei in profyl B wurdt troch hast de
helte tusken de 45-60 minuten oan it fak Frysk bestege. By in profyl C wurdt der wat minder tiid oan
it fak Frysk bestege, almeast tusken de 30-45 minuten (60,9%). Skoallen mei in profyl D dêrtsjinoer
besteegje wer mear tiid oan it fak Frysk yn ’e boppebou, de helte docht dat tusken de 45-60 minuten.
Op profyl E-skoallen sakket de tiidsbesteging oan it fak Frysk wer nei 30-45 minuten op de measte
skoallen (55,3%). Ek op skoallen mei in profyl F wurdt almeast tusken de 30-45 minuten (77,8%) oan it
fak Frysk bestege yn ’e boppebou.
Fierder docht bliken út de Kruskal-Wallis-toets dat it ferskil yn tiidsbesteging oan it fak Frysk yn
’e boppebou, lykas yn de ûnder- en middenbou, foar elk taalprofyl signifikant is (N=342; χ2 (5) =
105,72; p < 0,001). Om te efterheljen oft de tiidsbesteging wer foar elk taalprofyl oprinnend is, binne
de oprinnende taalprofilen mei-inoar ferlike mei help fan trije Mann-Whitney U-toetsen (α = 0,05/3 =
0,017). Om’t it by profyl D en profyl F mar om minder as tsien skoallen giet, binne dy taalprofilen bûten
beskôging litten. Ut de U-toetsen blykt dat, lykas by de ûnderbou, de tiidsbesteging oan it fak Frysk yn
de boppebou fan profyl A-skoallen signifikant heger is yn ferliking mei profyl B-skoallen (N=193; U =
3003,0; p < 0,001). Ek besteegje profyl B-skoallen wer signifikant mear tiid oan it fak Frysk yn ferliking
mei profyl C-skoallen (N=168; U = 2420,0; p < 0,001) en is der op profyl C-skoallen signifikant mear tiid
foar it fak Frysk yn ferliking mei profyl E-skoallen (N=134; U = 1548,0; p = 0,009).
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Figuer 21: Tiidsbesteging oan it fak Frysk yn de boppebou foar elk taalprofyl
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5.2.2.3. T
 IIDSBESTEGING OAN IT FAK
FRYSK OP TRIJETALIGE VS.
NET-TRIJETALIGE SKOALLEN
Yn §4.5.2 is dúdlik wurden dat der in signifikant ferskil bestiet tusken de nedige taalprofilen op
trijetalige (yn ûntwikkeling) en net-trijetalige skoallen. Betsjut dat ek dat trijetalige skoallen signifikant
mear tiid besteegje oan it fak Frysk?

Trijetalige skoallen
Figuer 22 jout in werjefte fan ’e tiidsbesteging oan it fak Frysk foar elke bou op de trijetalige skoallen
(yn ûntwikkeling). Fan trije trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) is net bekend hoefolle tiid oft oan it fak
Frysk bestege wurdt yn ’e ûnderbou. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat:

>	
Der op trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) yn hast alle bouwen op syn minst tusken de 30 en 45
minuten bestege wurdt oan it fak Frysk (resp. 38,8% yn ’e ûnderbou, 32,9% yn ’e middenbou en
28,6% yn de boppebou).
>	
De measte trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) tusken de 45 en 60 minuten besteegje oan it fak
Frysk (resp. 40,3% yn de ûnderbou; 47,1% yn de middenbou en 51,4% yn de boppebou).
>	
In lytse groep trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) mear as 60 minuten besteget oan it fak Frysk
(resp. 20,9% yn ’e ûnderbou; 17,1% yn ’e middenbou en 18,6% yn de boppebou).

Wannear’t der in ferliking makke wurdt tusken de ferskillende bouwen op trijetalige skoallen (yn
ûntwikkeling) oangeande de tiidsbesteging oan it fak Frysk blykt út de Friedman-toets dat der gjin
signifikant ferskil is yn de bestege tiid tusken de ferskillende bouwen (N=67; χ2 (2) = 1,30; p = 0,523).
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Figuer 22: Tiidsbesteging oan Frysk as fak foar elke bou op trijetalige PÛ-skoallen (yn ûntwikkeling)
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Net-trijtalige skoallen
Figuer 23 jout in werjefte fan de tiidsbesteging oan it fak Frysk foar elke bou op de net-trijetalige
reguliere PÛ-skoallen. Fan twa net trijetalige skoallen is net bekend hoefolle tiid oft oan it fak
Frysk bestege wurdt yn ’e ûnderbou. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der op de
net-trijetalige skoallen minder tiid bestege wurdt oan it fak Frysk bywannear’t dat ferlike wurdt mei
trijetalige skoallen. Ut Figuer 23 wurdt dúdlik dat der:

>	
Op 53 skoallen (19,6%) yn ’e ûnderbou minder as 30 minuten bestege wurdt oan it fak Frysk. Foar
de middenbou jildt dat foar 45 skoallen (16,5%) en yn ’e boppebou foar 41 skoallen (15,1%).
>	
Op hast de helte fan de net-trijetalige skoallen tusken de 30 en 45 minuten bestege wurdt oan it fak
Frysk (resp. 46,3% yn ’e ûnderbou; 51,8% yn ’e middenbou en 48,2% yn ’e boppebou).
>	
Fierders in groep net-trijetalige skoallen tusken de 45 en 60 minuten oan it fak Frysk besteget (resp.
21,1% yn ’e ûnderbou; 29,4% yn ’e middenbou en 34,6% yn ’e boppebou).
>	
In lyts gedielte fan de net-trijetalige skoallen benammen yn ’e ûnderbou (12,9%) mear as 60 minuten
oan it fak Frysk besteget (resp. 2,2% yn ’e midden- en boppebou).

Wannear’t der in ferliking makke wurdt tusken de ferskillende bouwen op net-trijtalige skoallen
oangeande de tiidsbesteging oan it fak Frysk docht bliken út de Friedman-toets dat der in signifikant
ferskil is yn ’e bestege tiid tusken de ferskillende bouwen (N=270; χ2 (2) = 6,07; p = 0,048). Om te
efterheljen oft de oprinnende bouwen fan inoar ferskille yn tiidsbesteging, binne dy mei-inoar ferlike
mei help fan twa Wilcoxon Signed Rank-toetsen (α = 0,05/2 = 0,025). Ut dy Z-toetsen blykt dat sawol
de tiidsbesteging oan it fak Frysk yn ’e ûnder- en middenbou (N=270; Z = -1,46; p = 0,144) as de
tiidsbesteging oan it fak Frysk yn ’e midden- en boppebou (N=270; Z = -1,46; p = 0,144) net signifikant
fan inoar ferskille.
Figuer 23: Tiidsbesteging oan Frysk as fak foar elke bou op reguliere net-trijetalige PÛ- skoallen
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Ferliking tusken trijetalige en net-trijetalige skoallen yn tiidsbesteging
Wannear’t Figuer 22 en Figuer 23 mei-inoar ferlike wurde, falt der fuortdaliks op dat op trijetalige
skoallen (yn ûntwikkeling) hast altiten op syn minst 30-45 minuten bestege wurdt oan it fak Frysk. Op
net-trijetalige skoallen is dat faker minder.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk blykt út in Mann-Whitney U-toets dat der in signifikant ferskil
bestiet tusken trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) en net-trijetalige skoallen yn de bestege tiid oan
it fak Frysk yn ’e ûnder- (N=337; U = 5976,5; p < 0,001), midden- (N=342; U = 5664,5; p < 0,001) en
boppebou (N=342; U = 5523,0; p < 0,001). Trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) besteegje yn alle
bouwen signifikant mear tiid oan it fak Frysk yn ferliking mei net-trijetalige skoallen.

Skoallen mei in profyl A
Ut Figuer 12 wurdt dúdlik dat der 113 skoallen mei in profyl A binne. Wannear’t allinnich sjoen wurdt
nei de skoallen mei in profyl A dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet (N=112) docht bliken dat hast de helte
fan dy skoallen trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) binne (51 skoallen – 45,5%) en rom de helte dus
skoallen binne dy’t net trijetalich binne (61 skoallen – 54,5%).
Yn Figuer 24 is de tiidsbesteging oan it fak Frysk foar de skoallen mei profyl A werjûn foar sawol
trijetalige as reguliere skoallen foar de ûnder-, midden- en boppebou. Fan ien trijetalige skoalle mei in
profyl A is net bekend hoefolle tiid oft oan it fak Frysk bestege wurdt yn ’e ûnderbou. Ut it ûndersyk fan

Taalplan Frysk docht bliken dat almeast yn alle bouwen tusken de 45 en 60 minuten bestege wurdt oan
it fak Frysk, as de skoalle no al of net trijetalich is. Foar de ûnderbou jildt dat op 48,0% fan ’e trijetalige
skoallen (yn ûntwikkeling) en 31,1% fan de net-trijetalige skoallen16. Yn ’e middenbou jildt it foar 51,0%
op de trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) en 52,2% fan de net-trijetalige skoallen. En ta beslút jildt it
yn de boppebou foar 52,9% fan de trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) en 60,7% fan de net trijetalige
skoallen.
Fierder docht bliken út in Mann-Whitney U-toets dat dêr allinnich in signifikant ferskil te finen is
tusken trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) en net-trijetalige skoallen yn de bestege tiid oan it fak Frysk
yn ’e middenbou (N=112; U = 1238,5; p = 0,042). Trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) mei in profyl A
besteegje yn ’e middenbou dus signifikant mear tiid oan it fak Frysk yn ferliking mei net-trijetalige
skoallen mei in profyl A. Foar de ûnder- (N=111; U = 1344,5; p = 0,258) en boppebou (N=112; U =
1261,5; p = 0,054) jildt dat net.
Figuer 24: Tiidsbesteging oan it fak Frysk foar elke bou foar reguliere trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling; 3TS) en net trijetalige skoallen
(n-3TS) mei in profyl A
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5.2.3.	LEARDOELEN –
WÊRHINNE LEARE SY?
Yn dizze paragraaf wurde ûnder de leardoelen de kearndoelen dy’t skreaun binne foar de Fryske taal
en kultuer bedoeld (sjoch Taheakke I).

5.2.3.1. LEARDOELEN

BY IT FAK FRYSK
(ALGEMIEN)
Yn Tabel 8 is de ferdieling foar elk kearndoel werjûn foar it tal skoallen dat it fak Frysk op it roaster
stean hat. Dêrút docht bliken dat by it fak Frysk benammen omtinken is foar it learen te ferstean fan
’e Fryske taal (kearndoel 18). Oandacht foar in positive attitude oangeande de Fryske taal en kultuer
(kearndoel 17) stiet op it twadde plak. Op sa’n 90% fan de skoallen komt ek it sprekken yn de Fryske
taal (kearndoel 19) werom by it fak Frysk yn alle bouwen. Sa’n 80% fan ’e skoallen hat omtinken foar
taalbeskôging by it fak Frysk (kearndoel 22), dêr’t it benammen by giet om de útwreiding fan de Fryske
wurdskat. Lêzen yn it Frysk (kearndoel 20) wurdt mear yn de boppebou (79,5%) as yn de middenbou
(72,2%) dien. Itselde jildt foar skriuwen yn it Frysk (kearndoel 21), dêr’t mar op wat mear as de helte
fan ’e skoallen yn de boppebou (52,6%) by it fak Frysk omtinken foar is, en op 44,4% fan de skoallen
yn de middenbou. Logyskerwize leit de oandacht foar dy twa lêstneamde kearndoelen folle leger yn
’e ûnderbou.
TABEL 8 TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN DAT BY IT FAK FRYSK OANBOD HAT FOAR DE FERSKILLENDE
KEARNDOELEN FOAR ELKE BOU
Underbou

N=342

Middenbou

Bovenbou

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Kearndoel 17

334

97,7

332

97,1

332

97,1

Kearndoel 18

338

98,8

337

98,5

337

98,5

Kearndoel 19

314

91,8

310

90,6

307

89,8

Kearndoel 20

48

14,0

247

72,2

272

79,5

Kearndoel 21

6

1,8

152

44,4

180

52,6

Kearndoel 22

277

81,0

271

79,2

274

80,1

5.2.3.2. L
 EARDOELEN BY IT FAK FRYSK
FOAR ELK TAALPROFYL
Underbou
Yn Tabel 9 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan ’e ferdieling foar elk kearndoel
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foar de ûnderbou werjûn foar it tal reguliere PÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster stean hat. Ut it
Ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der by it fak Frysk yn ’e ûnderbou op mear as 95% fan de
skoallen, likefolle it taalprofyl, omtinken is foar attitude (kearndoel 17) en harkjen (kearndoel 18). Ek
op mear as 95% fan de skoallen mei profyl A, profyl B en profyl C is omtinken foar sprekken (kearndoel
19). Op sa’n twa tredde fan ’e skoallen mei in profyl D en profyl E komt dat werom yn ’e ûnderbou.
Lêzen yn it Frysk (kearndoel 20) komt op ’e helte fan de skoallen mei in profyl D werom yn it oanbod en
op hast in fearn fan ’e skoallen mei in profyl A. Skriuwen yn it Frysk (kearndoel 21) komt, logyskerwize,
komselden foar yn ’e ûnderbou, allinnich op in lyts tal skoallen mei in profyl A en profyl C sit it yn it
oanbod by it fak Frysk. Taalbeskôging (kearndoel 22), dêr’t it benammen by giet om it útwreidzjen
fan de Fryske wurdskat, komt dêrtsjinoer wol wer folle faker foar. Op skoallen mei in profyl A is dêr it
measte omtinken foar (92,9%) en op skoallen mei in profyl F it minst (11,1%).
TABEL 9 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN DE ÛNDERBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE KEARNDOELEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Kearndoel 17

109

97,3

80

98,8

84

96,6

6

100

46

97,9

9

100

Kearndoel 18

112

100

80

98,8

86

98,9

6

100

45

95,7

9

100

Kearndoel 19

112

100

79

97,5

84

96,6

4

66,7

31

66,0

4

44,4

Kearndoel 20

26

23,2

7

8,6

8

9,2

3

50,0

4

8,5

0

0

Kearndoel 21

5

4,5

0

0

1

1,1

0

0

0

0

0

0

Kearndoel 22

104

92,9

71

87,7

73

83,9

4

66,7

24

51,1

1

11,1

N=342

Middenbou
Yn Tabel 10 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan de ferdieling foar elk kearndoel
foar de middenbou werjûn foar it tal reguliere PÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster stean hat. Ut
it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der by it fak Frysk yn ’e middenbou op hast 95% fan ’e
skoallen, likefolle it taalprofyl, omtinken is foar attitude (kearndoel 17). Op mear as 95% fan ’e skoallen
is der, likefolle it taalprofyl, omtinken foar harkjen (kearndoel 18). Ek op mear as 95% fan de skoallen
mei in profyl A, profyl B en profyl C is omtinken foar sprekken (kearndoel 19). Op sa’n twa tredde fan de
skoallen mei in profyl E en op ’e helte fan de skoallen mei in profyl D komt dat werom yn ’e middenbou.
Lêzen yn it Frysk (kearndoel 20) komt op alle skoallen mei in profyl D werom yn it oanbod en op hast
likefolle skoallen mei in profyl A (96,4%). Ek hast 90% fan ’e skoallen mei in profyl B, wat mear as de
helte fan de skoallen mei in profyl C en mear as in fearn fan ’e skoallen mei in profyl E hat oanbod foar
kearndoel 20. Op skoallen mei in profyl F is dêr gjin omtinken foar. Skriuwen yn it Frysk (kearndoel 21)
komt benammen werom op skoallen mei in profyl A (86,6%). Rom 40% fan de skoallen mei in profyl
B hat dêr yn ’e middenbou ek omtinken foar en ek op skoallen mei in profyl C (18,6%) en profyl D
(16,7%) komt it skriuwen yn it Frysk wol foar yn it oanbod. Taalbeskôging (kearndoel 22) komt by alle
taalprofilen wer folle faker foar. Op skoallen mei profyl A is dêr it measte omtinken foar (92,9%) en op
skoallen mei in profyl F it minst (11,1%).
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TABEL 10 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E MIDDENBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE KEARNDOELEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Kearndoel 17

109

97,3

80

98,8

82

94,3

6

100

46

97,9

9

100

Kearndoel 18

111

99,1

80

98,8

85

97,7

6

100

46

97,9

9

100

Kearndoel 19

111

99,1

79

97,5

85

97,7

3

50,0

31

66,0

1

11,1

Kearndoel 20

108

96,4

71

87,7

48

55,2

6

100

14

29,8

0

0

Kearndoel 21

97

86,6

36

44,4

16

18,4

1

16,7

2

4,3

0

0

Kearndoel 22

104

92,9

71

87,7

68

78,2

4

66,7

23

48,9

1

11,1

N=342

Boppebou
Yn Tabel 11 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan de ferdieling foar elk kearndoel
foar de boppebou werjûn foar it tal reguliere PÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster stean hat. Ut it
ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der by it fak Frysk yn ’e boppebou op mear as 95% fan ’e
skoallen, likefolle it taalprofyl, omtinken is foar attitude (kearndoel 17). Ek harkjen (kearndoel 18) komt
by hast alle taalprofilen op mear as 95% fan ’e skoallen foar, allinnich op skoallen mei in profyl F leit
dat persintaazje leger (88,9%). Ek op mear as 95% fan ’e skoallen mei in profyl A, profyl B en profyl C is
omtinken foar sprekken (kearndoel 19). Op sa’n twa tredde fan ’e skoallen mei in profyl E en op sa’n ien
tredde fan de skoallen mei in profyl D komt dat werom yn ’e boppebou. Lêzen yn it Frysk (kearndoel
20) komt op alle skoallen mei in profyl D werom yn it oanbod en op hast likefolle skoallen mei in profyl
A (99,1%) en profyl B (97,5%). Op mear as 70% fan de skoallen mei in profyl C is der omtinken foar
kearndoel 20. Op skoallen mei in profyl F is dêr gjin omtinken foar. Skriuwen yn it Frysk (kearndoel
21) komt benammen werom op skoallen mei in profyl A (96,4%). Dochs hat ek mear as de helte fan
de skoallen mei in profyl B en mear as in fearn fan ’e skoallen mei in profyl C dêr oanbod foar yn ’e
boppebou. Taalbeskôging (kearndoel 22) komt by alle taalprofilen wer folle faker foar. Op skoallen mei
in profyl A is dêr it measte omtinken foar (93,8%) en op skoallen mei in profyl F it minst (11,1%).
TABEL 11 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN DE BOPPEBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE KERNDOELEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Kearndoel 17

109

97,3

79

97,5

83

95,4

6

100

46

97,9

9

100

Kearndoel 18

112

100

80

98,8

85

97,7

6

100

46

97,9

8

88,9

Kearndoel 19

112

100

79

97,5

84

96,6

2

33,3

29

61,7

1

11,1

Kearndoel 20

111

99,1

79

97,5

62

71,2

6

100

14

29,8

0

0

Kearndoel 21

108

96,4

45

55,6

25

28,7

1

16,7

1

2,1

0

0

Kearndoel 22

105

93,8

72

88,9

69

79,3

4

66,7

23

48,9

1

11,1

N=342
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5.2.4.

LEARYNHÂLD – WAT LEARE SY?

Yn dizze paragraaf wurde ûnder de learynhâld de ferskillende taaldomeinen bedoeld. It giet dêrby dus
om harkjen, sprekken (dialooch en monolooch), lêzen en skriuwen (stellen en stavering).

5.2.4.1. L
 EARYNHÂLD BY IT FAK
FRYSK (ALGEMIEN)
Yn Tabel 12 is de ferdieling foar elk taaldomein werjûn foar it tal reguliere PÛ-skoallen dat it fak Frysk
op it roaster stean hat. De oantallen foar harkjen (kearndoel 18) en lêzen (kearndoel 20) binne gelyk
bleaun oan dy yn Tabel 8, om’t deselde fraachstelling út ’e fragelist fan Taalplan Frysk dêrby heart. Dy
twa taaldomeinen binne yn ’e beskriuwing foar elke bou dan ek net meinommen.
Wat opfalt yn Tabel 12 is dat kearndoel 19 (sprekken) fierhinne benammen oerienkomt mei de
dialooch en mar foar de helte fan ’e skoallen ek resultearret yn de monolooch (ferlykje mei Tabel 8).
Dat betsjut dat sprekken by it fak Frysk op ’e helte fan de skoallen benammen bestiet út it praten
mei-inoar yn it Frysk en net sasear út it presintearje kinnen fan dysels yn ’e Fryske taal. Stellen en
stavering komt op minder as de helte fan ’e skoallen foar by it fak Frysk. Stavering kriget benammen
omtinken yn ’e boppebou (46,8%) yn ferliking mei de middenbou (36,5%).
TABEL 12 PÛ-SKOALLEN MEI IT FAK FRYSK OP IT ROASTER DAT OMTINKEN BESTEGET OAN DE
FERSKILLENDE TAALDOMEINEN FOAR ELKE BOU
Onderbouw

N=342

Middenbouw

Bovenbouw

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Harkjen

338

98,8

337

98,5

337

98,5

Dialooch

313

91,5

309

90,4

306

89,5

Monolooch

168

49,1

159

46,5

161

47,1

Lêzen

48

14,0

247

72,2

272

79,5

Stellen

5

1,5

139

40,6

163

47,7

Stavering

1

0,3

125

36,5

160

46,8

5.2.4.2. L
 EARYNHÂLD BY IT FAK FRYSK
FOAR ELK TAALPROFYL
Underbou
Yn Tabel 13 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan de ferdieling foar elk taaldomein
foar de ûnderbou werjûn foar it tal reguliere PÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster stean hat. Ut it
ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der by it fak Frysk yn ’e ûnderbou op mear as 95% fan
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de skoallen mei in profyl A, profyl B en profyl C omtinken is foar de dialooch. Op sa’n twa tredde fan
’e skoallen mei in profyl D en profyl E komt dat werom yn ’e ûnderbou. De monolooch komt op folle
minder skoallen foar. Op skoallen mei in profyl A is dêr noch it measte omtinken foar (69,6%) en op
skoallen mei in profyl D en profyl F komt it hielendal net oan ’e oarder. Sawol stellen as stavering komt
eins amper werom yn ’e ûnderbou. Stavering komt noch op fiif skoallen mei in profyl A foar en ien
skoalle mei in profyl C hat omtinken foar stavering yn it Frysk.
TABEL 13 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN DE ÛNDERBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALDOMEINEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Harkjen

112

100

80

98,8

86

98,9

6

100

45

95,7

9

100

Dialooch

112

100

78

96,3

84

96,6

4

66,7

31

66,0

4

44,4

Monolooch

78

69,6

51

63,0

36

41,4

0

0

3

6,4

0

0

Lêzen

26

23,2

7

8,6

8

9,2

3

50,0

4

8,5

0

0

Stellen

5

4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stavering

0

0

0

0

1

1,1

0

0

0

0

0

0

N=342

Middenbou
Yn Tabel 14 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan ’e ferdieling foar elk taaldomein
foar de middenbou werjûn foar it tal reguliere PÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster stean hat. Ut it
ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der by it fak Frysk yn ’e middenbou op mear as 95% fan
de skoallen mei in profyl A, profyl B en profyl C omtinken is foar de dialooch. Op sa’n twa tredde fan de
skoallen mei in profyl E en op de helte fan de skoallen mei in profyl D komt dat werom yn ’e middenbou.
Der is mar ien skoalle mei in profyl F (11,1%) dy’t dêr omtinken foar hat. De monolooch komt op folle
minder skoallen foar. Op skoallen mei in profyl A is dêr noch it measte omtinken foar (75,0%) en op
skoallen mei in profyl F komt it hielendal net oan ’e oarder. Stellend skriuwen komt benammen werom
op skoallen mei in profyl A (81,3%). Dochs hat ek eatwat mear as 40% fan ’e skoallen mei in profyl B en
sa’n 15% fan ’e skoallen mei in profyl C dêr oanbod foar yn ’e middenbou. Foar stavering yn de Fryske
taal is mear omtinken op de skoallen as foar stellen. Stavering komt ek benammen wer werom op
de skoallen mei in profyl A (78,6%). Krekt wat mear as in fearn fan ’e skoallen mei in profyl B hawwe
oanbod foar stavering, krekt as mear as 15% fan ’e profyl C- en profyl D-skoallen. Sels ien skoalle mei
in profyl E jout oan omtinken te besteegjen oan stavering yn ’e middenbou. Skoallen mei in profyl F
hawwe gjin omtinken foar de Fryske stavering.
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TABEL 14 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN DE MIDDENBOU OANBOD
HAT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALDOMEINEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Harkjen

111

99,1

80

98,8

85

97,7

6

100

46

97,9

9

100

Dialooch

111

99,1

79

97,5

85

97,7

3

50,0

30

63,8

1

11,1

Monolooch

84

75,0

43

53,1

29

33,3

1

16,7

2

4,3

0

0

Lêzen

108

96,4

71

87,7

48

55,2

6

100

14

29,8

0

0

Stellen

91

81,2

33

40,7

13

14,9

0

0

2

4,3

0

0

Stavering

88

78,6

21

25,9

14

16,1

1

16,7

1

2,1

0

0

N=342

Boppebou
Yn Tabel 15 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan ’e ferdieling foar elk taaldomein
foar de boppebou werjûn foar it tal reguliere PÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster stean hat. Ut it
ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der by it fak Frysk yn ’e boppebou op mear as 95% fan de
skoallen mei in profyl A, profyl B en profyl C omtinken is foar de dialooch. Op hast 60% fan de skoallen
mei in profyl E en op in tredde fan ’e skoallen mei in profyl D komt dat werom yn ’e boppebou. Der is
mar ien skoalle mei in profyl F (11,1%) dy’t dêr omtinken foar hat. De monolooch komt op folle minder
skoallen foar. Op skoallen mei in profyl A is dêr noch it measte omtinken foar (76,8%) en op skoallen
mei in profyl F komt it hielendal net oan ’e oarder. Stellend skriuwen komt benammen werom op
skoallen mei in profyl A (92,9%). Dochs hat ek noch hast de helte fan de skoallen mei in profyl B (49,4%)
en sa’n 20% fan ’e skoallen mei in profyl C dêr oanbod foar yn ’e boppebou. Foar stavering yn ’e Fryske
taal is mear omtinken op de skoallen as foar stellen. Stavering komt ek benammen wer werom op ’e
skoallen mei in profyl A (93,8%). Wat mear as in tredde fan ’e skoallen mei in profyl B hat oanbod foar
stavering, krekt as rom in fearn fan de profyl C-skoallen en ien skoalle mei profyl D. Skoallen mei in
profyl E en profyl F hawwe gjin omtinken foar de Fryske stavering yn ’e boppebou.
TABEL 15 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E BOPPEBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR FERSKILLENDE TAALDOMEINEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Harkjen

112

100

80

98,8

85

97,7

6

100

46

97,9

8

88,9

Dialooch

112

100

79

97,5

84

96,6

2

33,3

28

59,6

1

11,1

Monolooch

86

76,8

43

53,1

29

33,3

1

16,7

2

4,3

0

0

Lêzen

111

99,1

79

97,5

62

71,2

6

100

14

29,8

0

0

Stellen

104

92,9

40

49,4

18

20,7

0

0

1

2,1

0

0

Stavering

105

93,8

31

38,3

23

26,4

1

16,7

0

0

0

0

N=342
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5.2.5.	LEARAKTIVITEITEN HOE LEARE SY?
Yn dizze paragraaf wurde ûnder de learaktiviteiten de ferskillende taalaktiviteiten foar elk taaldomein
bedoeld.

5.2.5.1. H
 ARKJEN - KEARNDOEL 18
BY IT FAK FRYSK (ALGEMIEN)
Yn Figuer 25 is it tal skoallen dat omtinken hat foar fjouwer taalaktiviteiten dy’t oanslute by it taaldomein
harkjen foar elke bou werjûn. Dêrút komt nei foarren dat yn ’e ûnderbou op hast 95% fan ’e skoallen
nei Fryske ferskes harke en songen wurde by it fak Frysk. Dat tal sakket neigeraden de bou heger
wurdt. Sa wurdt der op noch mar 83,0% fan ’e skoallen yn de middenbou en 70,5% yn ’e boppebou nei
Fryske ferskes harke. It sjongen fan Fryske ferskes sakket drastysker, hast trijefearns fan ’e skoallen
docht dat noch yn ’e middenbou en mar de helte fan de skoallen yn ’e boppebou. Alhoewol’t in hiel
soad skoallen yn ’e ûnderbou gebrûk meitsje fan Fryske ferskes is net elkenien it iens mei it oanbod:

“No, dat fyn ik noch wol in ding. Der binne hast gjin Fryske ferskes. Allinne sa’n standert cd en
fierder kinst hast gjin leuke Fryske ferskes fine. Net nije yn elts gefal, it is altyd itselde ‘Kwek, kwek,
minemyn’. Mar mei kryst bygelyks ek. Dan ha we hjir op skoalle krystfiering en dan wolle we in kear
wat Frysk sjonge, mar dat is der gewoan net” [PO-LL-b366].

Ek it foarlêzen troch de learkrêft út Fryske (printe)boeken of ferhalebondels bart benammen yn ’e
ûnderbou, op mear as 95% fan de skoallen wurdt dat yn dy bou dien. Rom 80% fan ’e skoallen docht dat
noch yn de middenbou en hast trijefearns fan ’e skoallen hat dêr noch omtinken foar yn de boppebou.
Der is wol in opgeande line te sjen wat de bouwen oanbelanget wannear’t der sjoen wurdt nei it
sjen fan tillefyzjeprogramma’s fan bygelyks SkoalTV (sjoch ek §5.2.6.3). Op hast 85% fan ’e skoallen
wurdt der yn de ûnderbou nei programma’s lykas It Boskwyfke en Kening Hert en Harry Hazze sjoen.
Mear as 90% fan ’e skoallen sjocht yn ’e middenbou nei programma’s as WitWat en Tsjek en yn ’e
boppebou sjocht hast 95% fan ’e skoallen nei de programma’s, dêr’t benammen Tsjek by neamd wurdt.
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Figuer 25: Tal reguliere PÛ-skoallen foar elke bou dy’t by it fak Frysk omtinken hawwe foar ferskillende taalaktiviteiten foar it taaldomein harkjen (kearndoel 18)
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5.2.5.2. H
 ARKJEN - KEARNDOEL 18
BY IT FAK FRYSK FOAR
ELK TAALPROFYL
Underbou
Yn Tabel 16 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan ’e ferdieling foar elke taalaktiviteit
foar de ûnderbou werjûn foar it tal reguliere PÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster stean hat. Ut it
ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat op hast alle skoallen mei in profyl A en profyl B omtinken
is foar it harkjen nei en sjongen fan Fryske ferskes yn de ûnderbou. Datselde jildt foar sa’n 90% fan ’e
skoallen mei in profyl C en in profyl E. Foarlêze út Fryske printeboeken of Fryske ferhalebondels bart
op rom 95% fan de skoallen mei in profyl A, profyl B en profyl C, hast 90% fan ’e skoallen mei in profyl
E docht dat. It sjen nei tillefyzjeprogramma’s komt werom op sa’n 90% fan de skoallen mei in profyl A
en profyl B. Likernôch 80% fan de skoallen mei in profyl C en profyl E docht dat.
Opfallend binne de relatyf hege persintaazjes (tink derom: it giet mar om njoggen skoallen!) foar
alle taalaktiviteiten by profyl F. It ferstean learen fan de Fryske taal is gjin doel binnen dat taalprofyl,
dochs docht bliken dat learlingen yn ’e ûnderbou fan dy skoallen op ferskillende wizen yn oanrekking
komme mei de sprutsen Fryske taal. De kâns dat hja dêr wat fan oppikke is dan ek sekers oanwêzich.
TABEL 16 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E ÛNDERBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALAKTIVITEITEN BY IT TAALDOMEIN HARKJEN (KEARNDOEL 18)
FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Ferskes harkje

109

97,3

79

97,5

81

93,1

5

83,3

44

93,6

6

66,7

Sjongen

111

99,1

79

97,5

80

92,0

3

50,0

42

89,4

2

77,8

Foarlêzen

111

99,1

79

97,5

84

96,6

5

83,3

42

89,4

6

66,7

(Skoal)TV

103

92,0

72

88,9

68

78,2

4

66,7

38

80,9

4

44,4

N=342

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

76

Middenbou
Yn Tabel 17 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan ’e ferdieling foar elke taalaktiviteit
foar de middenbou werjûn foar it tal reguliere PÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster stean hat. Ut
it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat op sa’n 90% fan ’e skoallen mei profyl A en profyl B
omtinken is foar it harkjen nei Fryske ferskes yn ’e middenbou. Sa’n trijefearns fan ’e skoallen mei in
profyl C en profyl E hawwe dêr omtinken foar. Fryske ferskes sjonge komt werom op sa’n 85% fan
de skoallen mei in profyl A en profyl B. Sa’n 70% fan ’e skoallen mei in profyl C docht dat. Foarlêze
út Fryske boeken of ferhalebondels wurdt dien op hast alle skoallen mei in profyl A (97,3%) en ek in
soad skoallen mei in profyl B (91,4%) dogge dat. Wat leger it taalprofyl, wat minder oft der út Fryske
boeken foarlêzen wurdt troch de learkrêften. Op hast 95% fan ’e skoallen mei in profyl A wurdt der nei
tillefyzjeprogramma’s sjoen, rom 90% fan ’e skoallen mei in profyl B en profyl E dogge dat ek. Op hast
90% fan ’e skoallen mei in profyl C komme de programma’s werom.
Yn ferliking mei de ûnderbou lizze de persintaazjes foar de ferskillende taalaktiviteiten by profyl F
yn ’e middenbou in stik leger. Hoewol’t it ferstean learen fan de Fryske taal gjin doel is binnen dit
taalprofyl, sjocht dochs noch rom trijekwawrt fan ’e skoallen (tink derom: it giet mar om njoggen
skoallen!) binnen dat taalprofyl yn ’e middenbou nei de Fryske tillefyzjeprogramma’s. De kâns dat de
bern wat oppikke fan ’e sprutsen Fryske taal is dan ek sekers oanwêzich.
TABEL 17 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN DE MIDDENBOU OANBOD
HAT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALAKTIVITEITEN BEHEARRENDE BY IT TAALDOMEIN
HARKJEN (KEARNDOEL 18) FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Ferskes harkje

102

91,1

72

88,9

67

77,0

4

66,7

35

74,5

4

44,4

Sjongen

98

87,5

69

85,2

61

70,1

1

16,7

23

48,9

2

22,2

Foarlêzen

109

97,3

74

91,4

64

73,6

4

66,7

26

55,3

3

33,3

(Skoal)TV

106

94,6

74

91,4

78

89,7

4

66,7

43

91,5

7

77,8

N=342

Boppebou
Yn Tabel 18 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan ’e ferdieling foar elke taalaktiviteit
foar de boppebou werjûn foar it tal reguliere PÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster stean hat. Ut
it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat mear as trijefearns fan ’e skoallen mei in profyl A en
profyl B omtinken hat foar it harkjen nei Fryske ferskes yn ’e boppebou. Twa tredde fan de skoallen
mei in profyl C hat dêr omtinken foar. Fryske ferskes sjonge komt werom op sa’n 70% fan ’e skoallen
mei in profyl A en profyl B. By skoallen mei in profyl D en profyl F wurdt dat yn ’e boppebou hielendal
net dien. Foarlêze út Fryske boeken of ferhalebondels wurdt dien op in soad skoallen mei in profyl A
(91,1%) en rom 80% fan ’e skoallen mei in profyl B. Teffens wurdt op sa’n twa tredde fan ’e skoallen mei
in profyl C en profyl D troch de learkrêft foarlêzen. Op hast alle skoallen mei in profyl A (98,2%) wurdt
der nei tillefyzjeprogramma’s sjoen, rom 90% fan ’e skoallen mei in profyl B, profyl C en profyl E dogge
dat ek. Op twa tredde fan ’e skoallen mei in profyl D komme de programma’s werom.
Foar de boppebou fan ’e skoallen fan profyl F jildt eigentlik itselde as by de middenbou. Yn ferliking
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mei de ûnderbou lizze de persintaazjes foar de ferskillende taalaktiviteiten by profyl F in stik leger, mar
dochs sjocht noch rom trijefearns fan ’e skoallen binnen dat taalprofyl nei de programma’s fan SkoalTV.
Alhoewol’t it ferstean learen fan de Fryske taal gjin doel is binnen dat taalprofyl, is de kâns dat de bern
wat oppikke fan ’e sprutsen Fryske taal sekers oanwêzich.
TABEL 18 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E BOPPEBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALAKTIVITEITEN BEHEARRENDE BY IT TAALDOMEIN HARKJEN
(KEARNDOEL 18) FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Ferskes harkje

88

78,6

63

77,8

58

66,7

2

33,3

29

61,7

1

11,1

Sjongen

81

72,3

57

70,4

43

49,4

0

0

16

34,0

0

0

Foarlêzen

102

91,1

67

82,7

57

65,5

4

66,7

20

42,6

2

22,2

(Skoal)TV

110

98,2

75

92,6

82

94,3

4

66,7

44

93,6

7

77,8

N=342

5.2.5.3. Y
 N PETEAR (DIALOOCH) KEARNDOEL 19 BY IT FAK
FRYSK (ALGEMIEN)
Op 239 skoallen (69,9%) dêr’t it fak Frysk jûn wurdt, wurde petearen yn ’e Fryske taal fierd by it fak
Frysk yn ’e ûnderbou. Foar de middenbou jildt dat op 232 skoallen (67,8%) en foar de boppebou op
234 skoallen (68,4%).

Skoallen koenen fierders sels oanjaan om watfoar soarte petearen it giet by de taalaktiviteit petearen
fiere. Foar in soad skoallen wie dy iepen fraach lestich om antwurd op te jaan, om’t net alle direkteuren
(en/of taalkoördinatoaren) op ’e hichte wienen fan watfoar soart petearen fierd wurde foar elke bou
en wêr’t dat dan oer giet. Yn totaal is der fan 133 skoallen (38,9%) dêr’t it fak Frysk jûn wurdt bekend
wat hja yn ien of mear bouwen dogge oangeande petearen fiere by it fak Frysk. Yn Figuer 26 binne
trije soarten petearen ûnderskieden, nammentlik: rûntepetearen, learpetearen n.o.f. taalaktiviteiten
behearrende by harkjen (kearndoel 18; lykas beneamd yn §5.2.5.1) en learpetearen o.d.h.f. Fryske
taalmetoaden. Teffens is der in oare kategoary opnommen, dêrûnder falle bygelyks petearen ûnder it
gearwurkjen, mar ek diskusjes n.o.f. stellings en petearen n.o.f. it nijs. De oantallen dy’t neamd wurde
yn Figuer 26 binne minimale oantallen. It giet allinnich om ’e skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe
omtinken te hawwen foar dat soarte fan petearen, wat net betsjut dat de oare skoallen dat net dogge.
Hast in fearn fan dy 133 skoallen hat oanjûn dat der rûntepetearen fierd wurde yn it Frysk yn
’e ûnderbou. Foar de middenbou hat rom 20% dat oanjûn en foar de boppebou hast 20%. Dy
rûntepetearen geane faak mear oer persoanlike barrens. Hoewol’t skoallen oanjûn hawwe dat dy
ûnder it fak Frysk plakfynt, is it de fraach oft it wier in bewuste taalaktiviteit is dy’t by it fak Frysk
ynsetten wurdt, of dat dat mear bedoeld wurdt by in aktiviteit om de dei te iepenjen.
In twadde type petear dat ûnderskieden wurde kin binne de learpetearen oer bygeylks boeken,

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

78

ferskes en de programma’s fan SkoalTV. Dat binne taalaktiviteiten dy’t plakfine kinne soenen foar of
nei it harkjen nei in ferhaal út in boek, in ferske of in programma (ferlykje ek mei Figuer 25). Ek dat
binne fansels petearen dy’t hiel goed ûnder yn in rûntepetear plakfine kinne. Oft der oerlaap is tusken
de earderneamde rûntepetearen en dy petearen is net dúdlik. Wat wol dúdlik is, is dat hast 20% fan
de 133 skoallen oanjûn hat dat hja yn ’e ûnderbou omtinken hawwe foar dat type petear. Rom 20%
hat dêr oandacht foar yn de middenbou en mear as in fearn fan ’e skoallen hat dat soarte petearen yn
de boppebou. Oerienkommend mei §5.2.5.1 geane de petearen yn ’e ûnderbou almeast oer (printe)
boeken en yn de midden- en boppebou almeast oer de programma’s fan SkoalTV.
In tredde type petear dat ûnderskieden wurde kin binne de learpetearen oan ’e hân fan in Fryske
taalmetoade17. Om watfoar taalaktiviteiten it dan krekt giet is net bekend en sil ek ôfhinklik wêze fan ’e
taalmetoade dy’t brûkt wurdt. Ek dat type petearen komt yn ’e hegere bouwen faker foar yn ferliking
mei de ûnderbou. Sa hat rom 10% fan de skoallen yn de ûnderbou dêr omtinken foar, yn ’e middenbou
is dat al rom 15% en yn ’e boppebou nimt dat ta nei mear as 20%.
Lykas neamd is der ek in oare kategoary opnommen. Der binne 45 skoallen (33,8%) dy’t oanjouwe yn
’e ûnderbou noch op in oare wize mei petearen om te gean. It giet dêrby benammen om it stimulearjen
fan de Fryske taal by it gearwurkjen tusken learlingen ûnder de Fryske les. Yn ’e middenbou jouwe
49 skoallen (36,8%) oan op in oare wize mei petearen om te gean. Ek dêr jildt, lykas yn ’e ûnderbou,
dat skoallen it brûken fan de Fryske taal ûnder it gearwurkjen tusken learlingen stimulearje. Fierders
wurde diskusjes n.o.f. stellinsg en petearen n.o.f. it nijs neamd. Ta beslút binne der 51 skoallen (38,3%)
dy’t oanjouwe yn ’e boppebou op in oare wize mei petearen om te gean. Njonken it stimulearjen fan
’e Fryske taal by de gearwurking tusken learlingen, diskusjes en it bepraten fan it nijs, wurde by de
boppebou ek rollespullen neamd.
Figuer 26: Minimale oantal reguliere PÛ-skoallen foar elke bou dy’t by it fak Frysk omtinken hawwe foar ferskillende type petearen,
passend by it taaldomein yn petear – dialooch (kearndoel 19)
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Boppebou

Oars

N=133

Wannear’t in ferliking makke wurdt tusken Figuer 25 en Figuer 26 is it opmerklik dat tusken de 252
en 327 skoallen yn ’e ferskillende bouwen oanjûn hawwe foar te lêzen út Fryske (printe)boeken.
It persintaazje skoallen dat oanjûn hat dêr ek oer te praten, leit folle leger. In ferklearring dêrfoar
leit, hooplik, yn it iepen karakter fan de fraachstelling. Oan ’e oare kant soe it ek wêze kinne dat de
ferwurking fan in Frysktalich (printe)boek yn de foarm fan petearen yn it Nederlânsk plakfynt yn stee
fan yn de taal fan it boek sels. Deselde redenaasje kin jûn wurde foar de ferliking fan it harkjen nei en
sjongen fan ferskes, tusken de 197 en 324 skoallen jouwe dat oan yn de ferskillende bouwen, en de

17

Ferskillende skoallen

jouwe oan dat in Fryske
taalmetoade oanlieding

ferliking fan it sjen (en harkjen) nei de programma’s fan SkoalTV, tusken de 289 en 322 skoallen jouwe

jout om in taalaktiviteit,

dat oan yn de ferskillende bouwen.

heart, te dwaan. Foar in

dy’t by it domein sprekken
beskriuwing fan de brûkte
Fryske metoade sjoch
§5.2.6.
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5.2.5.4.	YN PETEAR (DIALOOCH) KEARNDOEL 19 BY IT FAK FRYSK
FOAR ELK TAALPROFYL
Underbou
Yn Tabel 19 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan de ferdieling foar elk soart
petear foar de ûnderbou werjûn foar de 133 reguliere PÛ-skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe dat
der omtinken is foar dat type petearen. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat benammen
skoallen mei in profyl A, profyl B en profyl C oanjûn hawwe omtinken te hawwen foar petearen yn it
Frysk. Dat nimt net wei dat, hoewol’t prate yn ’e Fryske taal gjin doel is binnen profyl D, profyl E en
profyl F, in lyts tal fan dy skoallen wol oanjûn hat omtinken te hawwen foar petearen yn ’t Frysk.
TABEL 19 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E ÛNDERBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TYPE PETEAREN BEHEARRENDE BY IT TAALDOMEIN YN PETEAR –
DIALOOCH (KEARNDOEL 19) FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=54)

Profyl B
(N=40)

Profyl C
(N=29)

Profyl D
(N=1)

Profyl E
(N=8)

Profyl F
(N=1)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Rûntepetearen

12

22,2

8

20,0

8

27,6

0

0

2

25,0

1

100

n.o.f. harkjena

6

11,1

8

20,0

7

24,1

1

100

2

25,0

0

0

o.d.h.f. Metoade

7

13,0

2

5,0

5

17,2

0

0

1

12,5

0

0

Oars

19

35,2

13

32,5

11

37,9

0

0

2

25,0

0

0

N=133

a) Mei petearen n.o.f. harkjen wurde de petearen bedoeld n.o.f. de taalaktiviteiten neamd yn §5.2.5.1. Dus petearen n.o.f. (printe)
boeken, petearen n.o.f. beharke en/of songen ferskes en petearen n.o.f. tillefyzjeprogramma’s fan bygelyks SkoalTV.

Middenbou
Yn Tabel 20 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan ’e ferdieling foar elke soart
petear foar de middenbou werjûn foar 133 reguliere PÛ-skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe dat der
omtinken is foar dat type petearen. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat, krekt as by de
ûnderbou, benammen skoallen mei in profyl A, profyl B en profyl C oanjûn hawwe omtinken te hawwen
foar petearen yn it Frysk. It tal skoallen dat oanjûn hat omtinken te hawwen foar rûntepetearen,
learpetearen n.o.f. harkaktiviteiten en oare petearen bliuwt ek ridlik gelyk oan ’e oantallen lykas
neamd yn ’e ûnderbou. De iennichste dúdlike stiging yn ferliking mei de ûnderbou is sichtber by de
learpetearen o.d.h.f. in Fryske taalmetoade, sekers binnen profyl A en B.
Ek foar de middenbou jildt foar profyl D en profyl E dat in lyts tal skoallen oanjûn hat omtinken te
hawwen foar petearen yn it Frysk, alhoewol’t dat gjin doel is binnen dy taalprofilen. Foar profyl D bliuwt
it type petear gelyk yn ferliking mei de ûnderbou, ek yn de middenbou binne der Fryske learpetearen
n.o.f. harkaktiviteiten. It tal skoallen dat omtinken hat foar de ferskillende type petearen sakket foar de
skoallen mei in profyl E wol yn ferliking mei de ûnderbou. En yn tsjinstelling ta wat der fûn is yn ’e
ûnderbou, wurde der op de skoalle mei it profyl F gjin petearen fierd yn it Frysk yn ’e middenbou.
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TABEL 20 PERSINTAAZJE (%) IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E MIDDENBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TYPE PETEAREN BEHEARRENDE BY IT TAALDOMEIN YN PETEAR –
DIALOOCH (KEARNDOEL 19) FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=54)

Profyl B
(N=40)

Profyl C
(N=29)

Profyl D
(N=1)

Profyl E
(N=8)

Profyl F
(N=1)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Rûntepetearen

13

24,1

8

20,0

6

20,7

0

0

1

12,5

0

0

n.o.f. harkjena

7

13,0

10

25,0

8

27,6

1

100

3

37,5

0

0

o.d.h.f. Metoade

19

35,2

7

17,5

6

20,7

0

0

1

12,5

0

0

Oars

21

38,9

15

37,5

12

41,4

0

0

1

12,5

0

0

N=133

a) Mei petearen n.o.f. harkjen wurde de petearen bedoeld n.o.f. de taalaktiviteiten neamd yn §5.2.5.1. Dus petearen n.o.f. (printe)
boeken, petearen n.o.f. beharke en/of songen ferskes en petearen n.o.f. tillefyzjeprogramma’s fan bygelyks SkoalTV.

Boppebou
Yn Tabel 21 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan de ferdieling foar elke soart
petear foar de boppebou werjûn foar de 133 reguliere PÛ-skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe dat
der omtinken is foar dat type petearen. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat, lykas by
de ûnder- en middenbou, benammen skoallen mei in profyl A, profyl B en profyl C oanjûn hawwe
omtinken te hawwen foar petearen yn it Frysk. De oantallen litte in stiging sjen oangeande de ûnderbou
en bliuwe ridlik gelyk oan dy fan ’e middenbou.
Ek yn ’e boppebou is der, lykas yn ’e ûnder- en middenbou, binnen de skoalle mei it profyl D omtinken
foar Fryske learpetearen n.o.f. fan harkaktiviteiten, hoewol’t dat gjin doel is binnen dat taalprofyl. Ek is
der wer in lyts tal skoallen binnen profyl E dat omtinken hat foar ferskillende type petearen, al binne
der gjin skoallen mear dy’t oanjûn hawwe it Frysk te brûken yn rûntepetearen of ûnder oare petearen.
Lykas by de middenbou is der op de skoalle mei it profyl F gjin omtinken foar petearen yn it Frysk.
TABEL 21 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN DE BOPPEBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TYPE PETEAREN BEHEARRENDE BY IT TAALDOMEIN YN PETEAR –
DIALOOCH (KEARNDOEL 19) FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=54)

Profyl B
(N=40)

Profyl C
(N=29)

Profyl D
(N=1)

Profyl E
(N=8)

Profyl F
(N=1)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Rûntepetearen

12

22,2

7

17,5

5

17,5

0

0

0

0

0

0

n.o.f. harkjena

9

16,7

10

25,0

11

37,9

1

100

3

37,5

0

0

o.d.h.f. Metoade

20

37,0

7

17,5

6

20,7

0

0

1

12,5

0

0

Oars

23

42,6

16

40,0

12

41,4

0

0

0

0

0

0

N=133

a) Mei petearen n.o.f. harkjen wurde de petearen bedoeld n.o.f. de taalaktiviteiten neamd yn §5.2.5.1. Dus petearen n.o.f. (printe)
boeken, petearen n.o.f. beharke en/of songen ferskes en petearen n.o.f. tillefyzjeprogramma’s fan bygelyks SkoalTV.
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5.2.5.5.	SPREKKEN (MONOLOOCH) KEARNDOEL 19 BY IT FAK FRYSK
(ALGEMIEN)
Op 237 skoallen (69,3%) dêr’t it fak Frysk jûn wurdt, wurde ferhalen yn ’e Fryske taal ferteld by it fak
Frysk yn ’e ûnderbou. Foar de middenbou jildt dat op 214 skoallen (62,6%) en foar de boppebou op
207 skoallen (60,5%).

Skoallen koenen fierders sels oanjaan om watfoar soarte monologen it giet by de taalaktiviteit fertellen.
Foar in soad skoallen wie dy iepen fraach lestich om antwurd op te jaan, om’t net alle direkteuren (en/
of taalkoördinatoaren) op ’e hichte wienen fan watfoar soarte fertellings foar elke bou dien wurde en
wêr’t dat dan oer giet. Yn totaal is der fan trettjin skoallen (39,8%) dêr’t it fak Frysk jûn wurdt bekend wat
hja yn ien of mear bouwen dogge oangeande fertellen by it fak Frysk. In tal skoallen hat fierders oanjûn
it presintearjen yn ’e Fryske taal (benammen yn ’e hegere groepen) bewust te mijen om’t it belang fan
it learen út te drukken yn ’e Nederlânske taal (dêr) sintraal stiet. Ien fan ’e skoallen jout bygelyks oan:

“Mar soms, it {presintaasjes} mei net altyd yn it Frysk. Teminsten, yn ’e boppebou, nee, dêr wurdt echt
ferwachte dat se {de learlingen} yn it Nederlânsk presintearje en fertelle” [PO-GLKo-b126]. Fierders
binne der ek skoallen dy’t de taal fan ’e presintaasje oan de bern oerlitte en harren net ferplichtsje om
it yn de Fryske taal te dwaan. Sa seit in skoalle: “Ja, ynsidinteel, net hiel folle, mar it {presintaasjes jaan

yn it Frysk} mei wol. Sprekbeurten komme wol foar fan groep 4 ôf” [PO-D-b15]. Oan de oare kant wurdt
it net op alle skoallen altiten ekstra stimulearre dat learlingen ek presintaasjes yn it Frysk jouwe: “Dat

{presenteren} doen ze {de leerlingen} eigenlijk allemaal in het Nederlands. Als ze dat willen, ja {dan
zou dat mogen}.” Heb je de vraag weleens gehad van een leerling? “Nee, nee, ze zijn er nog nooit op
gekomen” [PO-GLKb-b27].
Yn Figuer 27 binne fiif ferskillende type fertellings ûnderskieden, nammentlik: presintaasje yn ’e
rûnte, boekpresintaasjes, it foardragen fan gedichten, rollespullen en presintaasjes o.d.h.f. Fryske
taalmetoaden. Teffens is der in oare kategory opnommen, dêrûnder falle bygelyks sprekbeurten en
presintaasjes oangeande tema’s dy’t bygelyks passe by wrâldoriïntearjende fakken. De oantallen dy’t
neamd wurde yn Figuer 27 binne minimale oantallen. It giet allinnich om de skoallen dy’t eksplisyt
oanjûn hawwe omtinken te hawwen foar dat soarte fertellings, wat net betsjut dat de oare skoallen dat
net dogge.
Mear as in tredde fan de 136 skoallen hat oanjûn dat der yn de rûnte presintearre wurdt yn it Frysk
yn ’e ûnderbou. It kin dan bygelyks gean om it presintearjen fan eat dat meinommen is fan hûs. Dat
oantal sakket behoarlik yn ’e midden- en boppebou nei minder as 10%. Dy rûntepresintaasjes geane
faak mear oer persoanlike barrens. Hoewol’t skoallen oanjûn hawwe dat dy by it fak Frysk plakfynt,
is it de fraach oft it werklik in bewuste taalaktiviteit is dy’t by it fak Frysk ynsetten wurdt, of dat dat
mear bedoeld wurdt by in aktiviteit om de dei te iepenjen. Dat soe ek it ôfnimmen yn ’e midden- en
boppebou ferklearje kinne. Oan ’e oare kant is it opfallend dat sa’n presintaasje yn in soad gefallen
kenlik gjin oanlieding jout om der yn it Frysk oer troch te praten wannear’t de ferliking makke wurdt
mei Figuer 26. In ferklearring dêrfoar leit, faaks, yn it iepen karakter fan ’e fraachstelling. Oan ’e oare
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kant soe it ek wêze kinne dat de fiertaal yn ’e rûnte nei de presintaasje ferskoot nei it Nederlânsk.
Boekpresintaasjes komme, logyskerwize, benammen foar yn ’e midden- (12,5%) en boppebou
(14,7%). Dochs binne der ek noch acht skoallen (5,9%) dy’t oanjouwe dat learlingen yn ’e ûnderbou in
boek presintearje. It foardragen fan gedichten en rollespullen binne allyksa heger yn ’e midden- en
boppebou yn ferliking mei de ûnderbou, mar wurdt yn beide gefallen yn alle bouwen net faak neamd.
De presintaasjes oan ’e hân fan in Fryske taalmetoade18 nimme oanmerklik ta nei de ûnderbou.
Om watfoar presintaasjes it dan krekt giet is net bekend en sil ek ôfhinklik wêze fan ’e taalmetoade
dy’t brûkt wurdt. Dêr’t yn ’e ûnderbou it brûken fan in Fryske taalmetoade noch mar op sa’n 5% fan de
skoallen oanlieding jout om te presintearjen, is dat yn de midden- en boppebou mear as in fearn.
Lykas neamd is der ek in oare kategory opnommen. Der binne 26 skoallen 19,1%) dy’t oanjouwe
yn ’e ûnderbou noch op in oare wize mei fertellings om te gean. It giet dêrby benammen om
sprekbeurten of om presintaasjes by it tematysk wurkjen. Yn ’e middenbou jouwe 61 skoallen (44,9%)
oan op in oare wize mei fertellings om te gean en yn de boppebou binne dat 66 skoallen (48,5%). Ek
dêr jildt, lykas yn ’e ûnderbou, dat it giet om sprekbeurten en presintaasjes by it tematysk wurkjen.
By dy lêste presintaasjes giet it benammen om it presintearjen fan ûnderwerpen dy’t oanslute by in
wrâldoriïntearjend fak of tema.
Figuer 27: Minimale tal reguliere PÛ-skoallen foar elke bou dy’t by it fak Frysk omtinken hawwe foar ferskillende soarten fertellings,
passend by it taaldomein sprekken – monolooch (kearndoel 19)
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5.2.5.6. S
 PREKKEN (MONOLOOCH) KEARNDOEL 19 BY IT FAK FRYSK
FOAR ELK TAALPROFYL
Yn de ûndersteande paragraaf wurde allinnich skoallen mei in profyl A, profyl B, profyl C en profyl E
neamd. Net ien fan de seis skoallen mei in profyl D en njoggen skoallen mei in profyl F hat eksplisyt
oanjûn dat der omtinken is foar in beskate monolooch. Dat dêr gjin omtinken foar is, kin ferklearre
wurde trochdat it sprekken yn it Frysk ek gjin doel is binnen dy taalprofilen. Oan ’e oare kant hawwe
inkelde skoallen fan dy taalprofilen wol oanjûn dat hja petearen fiere yn it Frysk (sjoch §5.2.5.4).

18

Ferskillende skoallen

jouwe oan dat in Fryske

Underbou

taalmetoade oanlieding

Yn Tabel 22 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan de ferdieling foar elk type

dy’t by it domein sprekken

jout om in taalaktiviteit,

monolooch foar de ûnderbou werjûn foar de 136 reguliere PÛ-skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe
dat der omtinken is foar dy type fertellings. It is opfallend dat net ien fan ’e skoallen mei in profyl A
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oanjûn hawwe dat der presintaasjes jûn wurde n.o.f. boeken. Hoewol’t dat persintaazje yn de ûnderbou
hoe dan ek leger leit yn ferliking mei de midden- en boppebou, docht bliken dat benammen de skoallen
mei in B-profyl dêr omtinken oan te jaan. Teffens falt op dat, hoewol’t it sprekken yn ’e Fryske taal gjin
doel is foar skoallen mei in profyl E, der hieltiten wol ien skoalle mei in E-profyl oanjûn hat dat der
omtinken is foar ferskillende soarten fertellings.
TABEL 22 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E ÛNDERBOU OANBOD
HAT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE SOARTEN FERTELLINGS BEHEARRENDE BY IT TAALDOMEIN
SPREKKEN – MONOLOOCH (KEARNDOEL 19) FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=71)

N=136

Profyl B
(N=38)

Profyl C
(N=25)

Profyl E
(N=2)

n

%

n

%

n

%

n

%

Yn ’e rûnte

23

32,4

14

36,8

10

40,0

0

0

n.o.f. Boeken

0

0

6

15,8

1

4,0

1

50,0

Gedichten foardrage

1

1,4

2

5,3

0

0

1

50,0

Rollespul

2

2,8

2

5,3

1

4,0

0

0

o.d.h.f. Metoade

5

7,0

1

2,6

1

4,0

0

0

Oars

15

21,1

5

13,2

5

20,0

1

50,0

Middenbou
Yn Tabel 23 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan de ferdieling foar elk type
monolooch foar de middenbou werjûn foar de 136 reguliere PÛ-skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe
dat der omtinken is foar dat type fertellings. Lykas ek al dúdlik waard yn Figuer 27 is it tal presintaasjes
dat yn ’e rûnte plakfynt yn ferliking mei in profyl A behoarlik ôfnommen. In sterke stiging wurdt, lykas
ek te sjen is yn Figuer 27, krekt sichtber by de presintaasje oan ’e hân fan in Fryske taalmetoade.
Opfallend is fierders dat wêr’t by de ûnderbou noch foar trije ferskillende type fertellings oanjûn binne
troch in skoalle mei in profyl E, it yn ’e middenbou allinnich noch mar op ien skoalle foarkomt by it
foardragen fan gedichten.
TABEL 23 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN DAT YN ’E MIDDENBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE SOARTEN FERTELLINGS BEHEARRENDE BY IT TAALDOMEIN
SPREKKEN – MONOLOOCH (KEARNDOEL 19) BY ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=71)

N=136

Profyl B
(N=38)

Profyl C
(N=25)

Profyl E
(N=2)

n

%

n

%

n

%

n

%

Yn ’e rûnte

3

4,2

5

13,2

5

20,0

0

0

n.o.f. Boeken

9

12,7

6

15,8

1

4,0

0

0

Gedichten foardrage

3

4,2

1

2,6

1

4,0

1

50,0

Rollespul

7

9,9

1

2,6

0

0

0

0

o.d.h.f. Metoade

23

32,4

8

21,1

4

16,0

0

0

Oars

36

50,7

16

42,1

8

32,0

0

0
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Boppebou
Yn Tabel 24 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan de ferdieling foar elk type
monolooch foar de boppebou werjûn foar de 136 reguliere PÛ-skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe
dat der omtinken is foar dat type fertellings. It byld foar de boppebou komt ridlik oerien mei dat fan de
middenbou. Hjir en dêr is der ien skoalle mear of minder dy’t omtinken hat foar in beskaat type
fertelling. Ek dêr falt wer op dat de skoalle mei it profyl E allinnich omtinken hat foar it foardragen fan
Fryske gedichten.
TABEL 24 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E BOPPEBOU OANBOD
HAT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE SOARTEN FERTELLINGS BEHEARRENDE BY IT TAALDOMEIN
SPREKKEN – MONOLOOCH (KEARNDOEL 19) FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=71)

N=136

Profyl B
(N=38)

Profyl C
(N=25)

Profyl E
(N=2)

n

%

n

%

n

%

n

%

Yn ’e rûnte

2

2,8

5

13,2

4

16,0

0

0

n.o.f. Boeken

14

19,7

5

13,2

1

4,0

0

0

Gedichten foardrage

3

4,2

1

2,6

1

4,0

1

50,0

Rollespul

7

9,9

1

2,6

0

0

0

0

o.d.h.f. Metoade

25

35,2

8

21,1

4

16,0

0

0

Oars

42

59,2

15

39,5

9

36,0

0

0

5.2.5.7. L
 ÊZEN - KEARNDOEL 20 BY IT
FAK FRYSK (ALGEMIEN)
Op 48 skoallen (14,0%) dêr’t it fak Frysk jûn wurdt, wurde Fryske teksten lêzen by it fak Frysk yn ’e
ûnderbou. 44 skoallen (12,9%) jouwe oan dat it dêrby giet om begripend lêzen, dêr’t faak ek begripend
harkjen – de learkrêft lêst earst foar – neamd wurdt, en tolve skoallen (3,5%) jouwe oan dat it giet om
technysk lêzen. Foar de midden- en boppebou lizze dy oantallen, logyskerwize, heger. Yn ’e middenbou
wurdt op 247 skoallen (72,2%) by it fak Frysk lêzen. Op 172 skoallen (50,3%) is der omtinken foar
begripend lêzen en op 185 skoallen (54,1%) is der, ek, omtinken foar technysk lêzen. 272 skoallen
(79,5%) hawwe oanjûn dat der yn de boppebou Fryske teksten lêzen wurde. 202 skoallen (59,1%)
jouwe oan dat it giet om begripend lêzen en 195 skoallen (57,0%) jouwe oan dat it, ek, giet om technysk
lêzen yn it Frysk.
Hoewol’t hast trijefearns fan ’e skoallen oanjout yn ’e middenbou omtinken te hawwen foar it lêzen,
wurdt der bot wikseljend reagearre op it oanbieden fan lêzen yn ’e Fryske taal yn groep 3 en 4. Guon
skoallen jouwe bygelyks oan dat hja krekt wol yn dy groepen al begjinne mei lêzen sadat der alfêst
in basis lein wurde kin dy’t nedich is foar it lêzen yn it Frysk yn ’e hegere groepen. Sa jout in skoalle
bygelyks oan:

	“Zodra de kinderen kunnen lezen, lezen ze ook in het Fries. Er is echt vanaf groep drie al aandacht
voor technisch en begrijpend lezen. We hebben net weer nieuwe boekjes aangeschaft die ook
heel geschikt zijn voor groep 3/4. Dat hebben we juist gedaan zodat we ze de basis ook goed mee
kunnen geven” [PO-D-b171].
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Oan ’e oare kant binne der ek skoallen dy’t krekt wachtsje mei Frysk lêzen, om’t hja earst in basis
ûntwikkelje wolle yn it Nederlânsk. Sa seit in skoalle bygelyks:

	“Wy ha der foar keazen, mar dat komt ek omdat ûndersyk dat útwiisd hat, dat wy yn ien taal de bern
it lêzen leare. En dan ha wy keazen foar it Nederlânsk. Dan leare se dus letter {ein middenbou} wol
stadichoan it Frysk lêzen, mar dan giet it yn de middenbou earst wol benammen om it technyske
ferhaal en minder it begripende {lêzen}. (…) It is foar ús ek wat sykjen, we biede se dus net útwreide
it begripend lêzen oan, mar dat technysk lêzen komt oan de ein fan de middenbou wol nei foaren”
[PO-D-b53].

Mar ek it oanbod fan de Fryske taalmetoade is foar skoallen net altiten tarikkend genôch om omtinken
te besteegjen oan it lêzen yn dy groepen. Sa seit in skoalle:

“De metoade is dêryn {lêzen yn it Frysk} wol liedend, dêr wurdst wol wat slaafsk fan sis mar, dus
dat folgje wy dan gewoan. En foar groep 3/4 moatte wy oeral wat weihelje, want de nije metoade
{Spoar 8} is dêryn net foarriedich genôch. Der steane net genôch lêsteksten yn foar dy doelgroep”
[PO-GLKm-b188].

“Foar Spoar 8 wurdt wurke oan sawol nij lesmateriaal, as oan útwreiding en oanpassingen
fan it besteande materiaal. Sa wurdt der û.o. in metoadefariant foar groep 3/4 ûntwikkele,
mei in soad oandacht foar it lêzen yn de meartalige kontekst. Dêrneist sil de midden- en
boppebou útwreide wurde mei nije tema’s en einopdrachten dy’t oanslute by de ferskillende taaldomeinen,
sadat der foar alle skoallen mei ferskillende taalprofilen genôch oanbod is om ferantwurde
in skoaljier te foljen.”
Lisa Boersma (projektkoördinator ûnderwiis Afûk)
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hawwe op dy iepen fraach antwurd jûn, om’t net alle direkteuren (en/of taalkoördinatoaren) op de
hichte wienen fan hokfoar teksten op it aljemint komme by it fak Frysk foar elke bou. Yn totaal binne
der fan 216 skoallen (63,2%) dêr’t it fak Frysk jûn wurdt bekend watfoar type teksten oft hja yn ien of

§5.2.6.

mear bouwen lêze by it fak Frysk. Teffens hawwe de skoallen ferskillende situaasjes beneamd dêr’t it

De boeken dy’t by it

lêzen fan Fryske boeken yn foarkomt, lykas ûnder it tutorlêzen, by lêssirkwys, ûnder it stillêzen, mar

projekt Lês & Read hearre,
binne eins gewoan (printe)
boeken. Om’t it giet om
in spesifyk projekt wat
meartaligens stimulearje
wol, is it as aparte
kategoary opnommen.
21

Skoallen koenen sels oanjaan om watfoar type teksten it giet by it lêzen by it fak Frysk. Net alle skoallen

Teksten yn in Fryske

taalmetoade binne faak
gedichten of koarte
ferhalen, mar ek koarte
ynformative teksten kinne
foarkomme.

ek yn frije lêssituaasjes. It meastepart fan de skoallen jout lykwols oan dat it Frysk lêzen benammen
plakfynt ûnder de lessen út in Fryske taalmetoade19 by it fak Frysk. Lêzen giet dan faak ek klassikaal.
Yn Figuer 28 is it tal skoallen werjûn dat oanjûn hat in beskaat soarte type tekst te lêzen by it
fak Frysk foar elke bou. It giet dêrby om teksten út (printe)boeken, boeken dy’t hearre by it projekt

Lês & Read20 fan de biblioteek, gedichten en lietteksten en teksten dy’t foarkomme yn in Fryske
taalmetoade21. Teffens is dêrby in oare kategoary opnommen, dêr’t it yn ’e ûnderbou benammen by
giet oer teksten fan Tomke en yn ’e midden- en boppebou benammen giet om ynformative teksten en
teksten dy’t passe by de programma’s fan SkoalTV. De oantallen dy’t neamd wurde yn Figuer 28 binne
minimale oantallen. It giet allinnich om de skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe omtinken te hawwen
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foar dat soarte type teksten, wat net betsjut dat de oare skoallen dat net dogge.
De helte fan ’e 216 skoallen hawwe oanjûn dat der yn ’e ûnderbou út Fryske (printe)boeken lêzen
wurdt. Dat is in opfallend heech tal, sjoen nei it feit dat der mar 48 skoallen binne dy’t oanjûn hawwe
dat der lêzen wurdt yn ’e ûnderbou. In ferklearring foar it hege tal skoallen dat oanjout printeboeken
te lêzen is dat skoallen dêrby faak oanjûn hawwe dat learlingen yn ’e ûnderbou net sasear sels de
printeboeken lêze, mar dat dy faak (earst) foarlêzen wurde troch de learkrêft. Dêrnei ‘lêze’ de learlingen
de boeken sels. Rom 40% fan ’e skoallen jout oan dat der Fryske lêsboeken, lykas de boeken oer de

Kameleon en de Fryske oersetting fan Harry Potter, brûkt wurde ûnder de Fryske lessen yn ’e middenen boppebou. Fan trije skoallen (1,4%) is bekend dat hja yn de ûnderbou aktyf gebrûk meitsje fan it
projekt Lês & Read. Itselde jildt foar sân skoallen (3,2%) yn ’e midden- en boppebou. Opmerklik is dat
nei it lêzen fan in Frysk boek der faak gjin petearen ûntsteane oer sa’n boek (ferlykje mei Figuer 26) en
ek wurde der hast gjin mûnlinge presintaasjes yn it Frysk oer sa’n boek jûn (ferlykje mei Figuer 27). In
ferklearring dêrfoar soe wêze kinne dat der op in soad skoallen gjin boekpresintaasjes (mear) holden
wurde en dat der dêrom ek gjin petearen ûntsteane oer it lêzen boek. It soe lykwols ek kinne dat
learlingen boekpresintaasjes allinnich hoege te jaan yn it Nederlânsk en faaks allinnich oer Nederlânske
boeken. Oan ’e oare kant moat ek rekken holden wurde mei it iepen karakter fan ’e fraachstelling. Der
is ommers net eksplisyt frege nei it jaan fan Fryske boekbesprekkings n.o.f. it lêzen fan in Frysk boek
en petearen oer Fryske boeken. It kin dus hiel goed wêze dat de werklike oantallen by petearen en
presintaasjes heger leit.
Njoggen skoallen (4,2%) jouwe oan dat der Fryske gedichten lêzen wurde yn de ûnderbou, dêr’t ek
ferskes ûnder ferstean wurde kinne. Dat tal nimt yn ’e middenbou ta nei santjin skoallen (7,9%) en nei
achttjin skoallen (8,3%) yn ’e boppebou. Ek dêr jildt wer dat it tal skoallen dat n.o.f. de lêzen gedichten
dêr in foardracht fan docht folle leger leit (ferlykje mei Figuer 27). In ferklearring dêrfoar soe wer wêze
kinne dat der op in soad skoallen gjin foardrachten fan gedichten holden wurde of dat dat allinnich yn
it Nederlânsk dien wurdt. Oan ’e oare kant moat ek rekken holden wurde mei it iepen karakter fan ’e
fraachstelling. Der is ommers net ekplisyt frege nei it foardragen fan Fryske gedichten. It kin dus hiel
goed wêze dat de werklike oantallen by de presintaasjes heger leit.
De grutste boarne dêr’t teksten út lêzen wurde foar de midden- (46,8%) en boppebou (47,2%) is de
Fryske taalmetoade. Der is ien skoalle (0,5%) dy’t dat ek yn ’e ûnderbou oanjûn hat.
Lykas neamd is der ek in oare kategoary opnommen. Der binne 39 skoallen (18,1%) dy’t oanjûn
hawwe noch te lêzen mei oare type teksten yn ’e ûnderbou, bygelyks ynspiraasjekaarten (0,5%),
teksten fan Tomke (1,4%) en oare (ynformative) foarlêsboeken (15,7%). Wat mear as 20% fan ’e
skoallen jout oan dat oare type teksten brûkt wurde yn ’e middenbou, dêr’t it bygelyks by gean kin
oer ynformative teksten (8,3%) dy’t benammen oanslute by tema’s fan ierdrykskunde of skiednis,
teksten út stripboeken (2,3%) en foarlêsboeken (1,9%). Teffens jouwe fyftjin skoallen (6,9%) yn ’e oare
kategoary fan de middenbou oan lêsmaterialen dy’t hearre by programma’s fan SkoalTV te brûken.
Dat tal is ferskuorrend leech sjoen nei it feit dat mear as 90% fan ’e skoallen nei de programma’s
sjocht (ferlykje mei Figuer 25). It tal skoallen dat noch oare type teksten yn ’e boppebou lêst ferdûbelet
rom yn ferliking mei de middenbou. Ek dêr giet it wer om it lêzen fan ynformative teksten (12,5%) dy’t
oanslute kinne by bygelyks ierdrykskundige of skiedkundige tema’s en teksten út stripboeken (2,8%).
Mar ek nijsberjochten (1,9%) út ’e krante of fan ynternet wurde yn de boppebou wol lêzen. Fierders is
der in grut tal skoallen (31,5%) dat oanjûn hat lêsmaterialen dy’t hearre by programma’s fan SkoalTV te
brûken, wat noch net de helte is fan it tal skoallen dat nei programma’s sjocht (ferlykje mei Figuer 25).
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Figuer 28: Minimale tal reguliere PÛ-skoallen dat ferskillende type teksten by taalaktiviteiten by it fak Frysk brûkt foar elke bou foar it
taaldomein lêzen (kearndoel 20)
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5.2.5.8. LÊZEN - KEARNDOEL 20
BY IT FAK FRYSK FOAR
ELK TAALPROFYL
Om’t lêzen benammen in aktiviteit is dy’t by de midden- en boppebou weromkomt, is der foar keazen
om in fierdere útwurking foar elk taalprofyl foar de ûnderbou wei te litten. Ek de skoallen mei profyl F
binne weilitten, om’t op dy skoallen yn ’e midden- en boppebou gjin omtinken is foar lêzen.

Middenbou
Yn Tabel 25 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan ’e ferdieling foar elk type tekst
foar de middenbou werjûn foar de 216 reguliere PÛ-skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe dat der
omtinken is foar dat type teksten. Op hast 60% fan ’e skoallen mei in profyl A wurdt lêzen út Fryske
lêsboeken, al of net hearrend by it projekt Lês & Read, by it fak Frysk yn ’e middenbou. Opmerklik
is dat noch gjin 15% fan ’e skoallen mei in profyl A petearen yn it Frysk fiert oer in lêzen Frysk boek
(ferlykje mei Tabel 20) of dat der in boekpresintaasje oer jûn wurdt yn it Frysk (ferlykje mei Tabel 23).
Op mear as de helte fan ’e skoallen mei in profyl B wurde ek Fryske lêsboeken lêzen, al of net hearrend
by it projekt Lês & Read. Ek dêr sit in gat tusken it tal skoallen dat petearen oer lêzen boeken fiert of
boekpresintaasjes jout (ferlykje mei Tabel 20 en Tabel 23), mar dat gat is aardich lytser yn ferliking mei
de profyl A-skoallen.
Lykas al dúdlik waard yn Figuer 28 wurdt op skoallen ek faak it lêsmateriaal út in Fryske taalmetoade
brûkt. Dat komt binnen alle taalprofilen foar yn ’e middenbou (m.ú.f. skoallen binnen profyl F).
Fierders brûkt rom in fearn fan ’e skoallen mei in profyl A noch oare type teksten by it fak Frysk yn ’e
middenbou, lykas ynformative teksten (13,8%), teksten út stripboeken (2,3%) en foarlêsboeken (2,3%).
Ek dêr falle seis skoallen (6,9%) ûnder dy’t lêsmaterialen hearrend by de programma’s fan SkoalTV
brûke, in leech tal yn ferliking mei de hast 95% fan ’e skoallen dy’t oanjûn hawwe nei de programma’s
te sjen yn ’e middenbou (ferlykje mei Tabel 17). Ek hast 15% fan de skoallen mei in profyl B makket
gebrûk fan dy oare type teksten, sân skoallen (11,5%) dogge dat bygelyks mei ynformative teksten en
op ien skoalle (1,6%) wurdt bygelyks ek út Fryske stripboeken lêzen. Ek dêr hearre wer fjouwer skoallen
(6,8%) by dy’t gebrûk meitsje fan it lêsmateriaal dat oanslút by de programma’s fan SkoalTV, wat in
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ferskuorrend leech persintaazje is yn ferliking mei de rom 90% fan de profyl B-skoallen dy’t sjocht nei
de programma’s (ferlykje mei Tabel 17). Fierders is der ien skoalle mei in profyl D dy’t gebrûk makket
fan ynformative teksten en lêsmateriaal hearrend by de programma’s fan SkoalTV, wylst der fjouwer
skoallen binne dy’t nei de programma’s fan SkoalTV sjogge (ferlykje mei Tabel 17). Dat de persintaazjes
fan Tabel 17 en Tabel 25 sa fier útinoar lizze wat de programma’s fan SkoalTV oanbelanget kin dêrmei
te krijen hawwe dat it harkjen en sjen nei programma’s fan SkoalTV wol eksplisyt frege is, wylst it lêzen
út de materialen dy’t dêrby hearre net eksplisyt frege is.
Opfallend is dat der op hast in fearn fan ’e skoallen mei in profyl C en op hast 20% fan ’e skoallen
mei in profyl E út Fryske boeken lêzen wurdt, hoewol’t lêzen gjin doel is binnen dy taalprofilen. Ek lêst
rom 15% fan ’e skoallen mei in profyl C út oare type teksten, lykas materialen hearrend by de
programma’s fan SkoalTV (8,9%), foarlêsboeken (4,4%) en stripboeken (2,2%), by it fak Frysk. In fearn
fan de skoallen mei in profyl E makket ek gebrûk fan oare type teksten, lykas materialen hearrend by
de programma’s fan SkoalTV (25,0%) en stripboeken (12,5%), by it fak Frysk yn ’e middenbou.
TABEL 25 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E MIDDENBOU OANBOD
HAT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TYPE TEKSTEN BY TAALAKTIVITEITEN HEARREND BY IT
TAALDOMEIN LÊZEN (KEARNDOEL 20) FOAR ELK TAALPROFYL
N=216

Profyl A
(N=87)

Profyl B
(N=61)

Profyl C
(N=45)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=16)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Boeken

49

56,3

28

45,9

11

24,4

1

16,7

3

18,8

Lês & Read

3

3,4

4

6,6

0

0

0

0

0

0

Gedichten

5

5,7

7

11,5

4

8,9

0

0

1

6,2

o.d.h.f. Metoade

45

51,7

31

50,8

18

40,0

4

66,7

3

18,8

Oars

23

26,4

9

14,8

7

15,6

1

16,7

4

25,0

Boppebou
Yn Tabel 26 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan de ferdieling foar elk type
tekst foar de boppebou werjûn foar de 216 reguliere PÛ-skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe dat
der omtinken is foar dat type teksten. It oantal skoallen mei in profyl A dat gebrûk makket fan Fryske
lêsboeken by it fak Frysk yn ’e boppebou nimt ta yn ferliking mei de middenbou. Mear as 65% fan de
skoallen mei in profyl A makket yn ’e boppebou gebrûk fan Fryske lêsboeken, al of net hearrend by
it projekt Lês & Read, by it fak Frysk. Opmerklik is ek hjir wer dat mar rom 15% fan ’e skoallen mei in
profyl A petearen fiert n.o.f. in lêzen Frysk boek (ferlykje mei Tabel 21) of in boekpresintaasje jout
oer in Frysk boek (ferlykje mei Tabel 24). Krekt as yn ’e middenbou wurdt op mear as de helte fan de
skoallen mei in profyl B Fryske lêsboeken lêzen, al of net hearrend by it projekt Lês & Read. Ek dêr jildt
wer dat, lykas yn ’e middenbou, der in gat sit tusken it tal skoallen mei in profyl B dat petearen fiert en
boekpresintaasjes jout n.o.f. Fryske boeken (ferlykje mei Tabel 21 en Tabel 24), mar dat gat is lytser yn
ferliking mei de profyl A-skoallen.
Lykas al dúdlik waard yn Figuer 28 wurdt op skoallen ek faak it lêsmateriaal út in Fryske taalmetoade
brûkt. Dat komt binnen alle taalprofilen foar yn ’e boppebou (m.ú.f. skoallen binnen profyl F). Der
binne yn ferliking mei de middenbou minder skoallen mei in profyl A en profyl B dy’t gebrûk meitsje
fan ’e teksten út in Fryske taalmetoade, mar it tal skoallen mei profyl C, profyl D en profyl E is heger.
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It tal skoallen dat gebrûk makket fan oare type teksten ferdûbelet by de measte taalprofilen yn
ferliking mei de middenbou. Allinnich skoallen mei in profyl E brûke oare type teksten like faak yn de
midden- as yn ’e boppebou. Oare type teksten dy’t benammen brûkt wurde by profyl A en profyl B
binne de lêsmaterialen hearrende by de programma’s fan SkoalTV, lykas Tsjeknijs en Tsjekmagazine.
Dat jildt foar 37 skoallen (42,5%) mei in profyl A en 23 skoallen (37,7%) mei profyl B. Dochs komme
dy persintaazjes lang net oerien mei it tal skoallen dat ek nei de programma’s sjocht (ferlykje mei
Tabel 18). In ferklearring dêrfoar soe wêze kinne dat it harkjen en sjen nei programma’s fan SkoalTV
wol eksplisyt frege is, wylst it lêzen út ’e materialen dy’t dêrby hearre net eksplisyt frege is. Fierders
giet it by û.o. tweintich skoallen mei profyl A (23,0%) en njoggen skoallen mei profyl B (14,8%) om
ynformative teksten dy’t oanslute kinne by bygelyks ierdrykskundige of skiedkundige tema’s. De helte
fan de skoallen mei in profyl D makket gebrûk fan oare type teksten, lykas lêsmateriaal hearrende by
de programma’s fan SkoalTV en ynformative teksten.
Hoewol’t it lêzen fan de Fryske taal gjin doel is binnen profyl C en profyl E komt it op in tal skoallen dus
wol foar lykas al beneamd is foar it lêzen fan teksten út in Fryske taalmetoade. Binnen profyl C wurdt
op sa’n ien tredde fan ’e skoallen ek gebrûk makke fan Fryske lêsboeken yn ’e boppebou, wat mear yn
ferliking mei de middenbou. Teffens meitsje 21 skoallen (46,7%) gebrûk fan it lêsmateriaal hearrende
by de programma’s fan SkoalTV (ferlykje ek mei Tabel 18 foar it tal skoallen dat nei de programma’s
sjocht). Njonken metoadeteksten wurdt der op skoallen mei in profyl E benammen gebrûk makke fan
oare type teksten. Krekt as by de oare taalprofilen giet it benammen om it lêsmateriaal dat oanslút by
de programma’s fan SkoalTV (12,5%). Ien skoalle lêst nijsberjochten fia Omrop Fryslân (6,3%) en ien
skoalle makket gebrûk fan stripboeken (6,3%).
TABEL 26 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E BOPPEBOU OANBOD
HAT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TYPE TEKSTEN BY TAALAKTIVITEITEN HEARREND BY IT
TAALDOMEIN LÊZEN (KEARNDOEL 20) FOAR ELK TAALPROFYL
N=216

Profyl A
(N=87)

Profyl B
(N=61)

Profyl C
(N=45)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=16)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Boeken

54

62,1

28

45,9

14

31,1

1

16,7

0

0

Lês & Read

3

3,4

4

6,6

0

0

0

0

0

0

Gedichten

7

8,0

6

9,8

4

8,9

0

0

1

6,2

o.d.h.f. Metoade

44

50,6

28

45,9

21

46,7

5

83,3

4

25,0

Oars

54

62,1

24

39,3

17

37,8

3

50,0

4

25,0
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5.2.5.9. S
 KRIUWEN - KEARNDOEL 21 BY
IT FAK FRYSK (ALGEMIEN)
Op seis skoallen (1,8%) dêr’t it fak Frysk jûn wurdt, wurdt der yn ’e ûnderbou skreaun by it fak Frysk.
Fiif skoallen (1,5%) jouwe oan dat it dêrby giet om stellend skriuwen en ien skoalle (0,3%) jout oan
dat der ek omtinken is foar de Fryske stavering. Foar de midden- en boppebou lizze dy oantallen,
logyskerwize, heger. Yn ’e middenbou wurdt op 152 skoallen (44,4%) by it fak Frysk skreaun. Op 139
skoallen (40,6%) is der omtinken foar stellen en op 125 skoallen (36,5%) is der, ek, omtinken foar de
Fryske stavering. 180 skoallen (52,6%) hawwe oanjûn dat der yn ’e boppebou Fryske teksten skreaun
wurde. 163 skoallen (47,7%) jouwe oan dat it giet om stellen en 160 skoallen (46,8%) jouwe oan dat it,
ek, giet om it learen fan ’e Fryske stavering.
Skoallen koenen sels oanjaan watfoar type teksten skreaun wurde by it fak Frysk. Net alle skoallen
hawwe op dy iepen fraach antwurd jûn, om’t net alle direkteuren (en/of taalkoördinatoaren) op ’e
hichte wienen fan watfoar type teksten oft skreaun wurde by it fak Frysk foar elke bou. Yn totaal is der
fan 170 skoallen (49,7%) dêr’t it fak Frysk jûn wurdt bekend hokfoar type teksten oft sy yn ien of mear
bouwen skriuwe by it fak Frysk.
Yn Figuer 29 is it tal skoallen werjûn dat oanjûn hat in beskate soarte type tekst te skriuwen by
it fak Frysk foar elke bou. It giet dêrby om teksten dy’t passe by persoanlike kommunikaasje, lykas
koarte briefkes, mailtsjes, koarte ferhalen oer dingen dy’t hja sels meimakke en ûnderfûn hawwe,
gedichten, lietsjes, teksten dy’t passe by de ferwurkingsopdrachten fan in Fryske taalmetoade22 en
teksten dy’t passe by de ferwurkingsopdrachten fan in Fryske taalmetoade, eksplisyt rjochte op it
ûnderdiel stavering. Teffens is dêrby in oare kategoary opnommen, dêr’t it yn ’e ûnderbou giet oer it
(nei)skriuwen fan wurden en yn ’e midden- en boppebou benammen giet oer it skriuwen fan teksten
foar de skoalkrante en it meitsjen fan teksten foar (boek)presintaasjes yn in Prezi of PowerPoint. De
oantallen dy’t neamd wurde yn Figuer 29 binne minimale oantallen. It giet allinnich om de skoallen
dy’t eksplisyt oanjûn hawwe omtinken te hawwen foar it skriuwen fan dat soarte type teksten, wat net
betsjut dat de oare skoallen dat net dogge.
Logyskerwize wurdt it skriuwen fan teksten benammen dien yn ’e midden- en boppebou. By
de skoallen dy’t wol omtinken hawwe foar skriuwen yn ’e ûnderbou, giet it, lykas earderneamd,
benammen om it (nei)skriuwen fan wurden op bygelyks in taaltekening. Yn ’e midden- en boppebou is
de fariaasje oan it type teksten dat skreaun wurdt grutter. Ek dêr jouwe in soad skoallen noch oan dat
it benammen giet om it skriuwen op wurd- en sinsnivo en dat echt hiele grutte ferhalen net skreaun
wurde.

	“Skriuwe dat dogge we net. Dêr moat ik dan hiel earlik yn wêze, want dan giet it allinne om it
ynfoljen fan wurkblêden. Dus stavering en tiidwurden, allinne dat. Fierder as dat komt it noch net.
It sels in ferhaaltsje skriuwen yn it Frysk of in tekst yn it Frysk of in ferske yn it Frysk of in gedicht
yn it Frysk, nee, safier binne we net. (…) Mar echt frije teksten yn it Frysk skriuwe doare bern ek net

22

Ferskillende skoallen
jouwe oan dat in Fryske

sa gau. Dan binne se bang, bang dat se flaters meitsje. Wylst se de staveringsleskes wol meitsje

taalmetoade oanlieding

wolle en de wurdsikers en dat soarte fan dingen. Mar bygelyks ‘Beskriuw no ris dyn keamer of it

Foar in beskriuwing

klasselokaal yn it Frysk’, no goaien dat is dreech!” [PO-T-b177].

jout om te skriuwen.
fan ’e brûkte Fryske
taalmetoaden sjoch
§5.2.6.
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Der is wol in dúdlike opgeande line foar alle type teksten dy’t skreaun wurde: yn ’e boppebou wurdt
mear skreaun as yn ’e middenbou. Sa blykt bygelyks dat it skriuwen fan briefkes yn ’e persoanlike sfear
op rom 10% fan de skoallen yn ’e middenbou foarkomt en dat dat hast ferdûbelet yn ’e boppebou. Ek
it skriuwen fan koarte ferhalen oer eigen belibbe dingen nimt fan rom 20% yn ’e middenbou nei rom
ien tredde yn ’e boppebou ta.
De ferwurkingsopdrachten fan in Fryske taalmetoade jouwe op rom 40% fan ’e skoallen yn de
middenbou oanlieding om in (koarte) tekst te skriuwen. Yn ’e boppebou nimt dat ta nei de helte
fan ’e skoallen. Ek de Staveringsline en de Meunstertún (sjoch ek §5.2.6) wurde as metoade neamd
dêr’t wurden en koarte sinnen by skreaun wurde moatte, dêr’t dan echt omtinken by is foar de
stavering fan de wurden. Wannear’t sjoen wurdt nei it tal skoallen dat sawol gebrûk makket fan de
ferwurkingsopdrachten yn in Fryske taalmetoade as de ferwurkingsopdrachten dy’t yn it teken steane
fan de Fryske stavering, docht bliken dat yn ’e middenbou mar 10% fan de skoallen beide brûkt en yn
’e boppebou 12,3%. Teffens docht bliken dat njoggentjin skoallen (11,2%) oanjûn hawwe dat hja yn
’e middenbou wol gebrûk meitsje fan de staveringsopdrachten, mar de ferwurkingsopdrachten fan
de Fryske taalmetoade net brûke. Oarsom blykt dat sa’n ien tredde fan ’e skoallen yn ’e middenbou
oanjûn hat wol de ferwurkingsopdrachten te dwaan, mar dêrby gjin staveringsopdrachten ta te
passen. Itselde bart yn ’e boppebou. Der binne 24 skoallen (14,1%) dy’t oanjouwe wol stavering te
dwaan, mar gjin ferwurkingsopdrachten yn ’e Fryske taalmetoade en 64 skoallen (37,6%) dogge wol
de ferwurkingsopdrachten, mar gjin staveringsopdrachten. Dat it hjir ek giet om minimale oantallen
wurdt dúdlik wannear’t de ferliking makke wurdt mei it tal skoallen dat oanjûn hat beskate boarnen
en materialen te brûken by it fak Frysk. De oantallen by it stellend skriuwen soenen ridlik klopje kinne,
ommers learkrêften kinne derfoar kieze om de learlingen de ferwurking yn it Nederlânsk dwaan te
litten of om beskate opdrachten gewurde te litten. De oantallen by stavering binne lykwols oan ’e lege
kant, sjoen it feit dat 74 skoallen oanjûn hawwe allinnich al gebrûk te meitsjen fan de Staveringsline
(sjoch §5.2.6). Yn Figuer 29 giet it by ‘stavering’ sawol om de Staveringsline as Meunstertún.
Lykas neamd is der ek in oare kategoary opnommen. Foar de middenbou jout 20% fan ’e skoallen
oan noch oare type teksten te skriuwen, bygelyks stikjes foar yn ’e skoalkrante (4,7%) en teksten
foar presintaasjes (2,9%). Wat mear as 30% fan de skoallen skriuwt yn de boppebou noch oare
type teksten. Ek dêr wurde stikjes foar de skoalkrante skreaun (4,1%) en wurde teksten makke foar
presintaasjes (5,3%). Fierders wurde dêr ek mear ynformative teksten skreaun, dy’t oanslute by tema’s
fan wrâldoriïntearjende fakken (4,7%).
Figuer 29: Minimale oantal reguliere PÛ-skoallen dat ferskillende type teksten skriuwt by it fak Frysk brûkt foar elke bou foar it
taaldomein skriuwen (kearndoel 21)

100
80
60
40
20
0

74

62
22
1

38

38

36

0

0

Persoanlike
(koarte) Ferhalen
kommunikaasje

9 12

Gedichten

Underbou

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

85

0

0

o.d.h.f. Metoade
STELLEN

Middenbou

o.d.h.f. Metoade
STAVERING

Boppebou

52

45

34
5
Oars

N=170

92

5.2.5.10. S
 KRIUWEN - KEARNDOEL 21
BY IT FAK FRYSK FOAR ELK
TAALPROFYL
Om’t skriuwen benammen in aktiviteit is dy’t by de midden- en boppebou weromkomt, is der foar
keazen om in fierdere útwurking foar elk taalprofyl foar de ûnderbou wei te litten. Ek de skoallen mei
profyl F binne weilitten, om’t op dy skoallen yn ’e midden- en boppebou gjin omtinken is foar skriuwen.

Middenbou
Yn Tabel 27 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan de ferdieling foar elke type tekst
dy’t skreaun wurdt yn ’e middenbou werjûn foar de 170 reguliere PÛ-skoallen dy’t eksplisyt oanjûn
hawwe dat dêr omtinken foar is. Logyskerwize komt it skriuwen yn ’e Fryske taal benammen werom yn
de skoallen mei in profyl A, mar ek in tal skoallen binnen de oare taalprofilen (mei útsûndering fan
profyl F) hawwe dêr omtinken foar. Sa wurdt der bygelyks op njoggentjin skoallen mei in profyl B
(45,2%) yn de middenbou wol omtinken bestege oan de ferwurkingsopdrachten út in Fryske
taalmetoade. De fraach is dan fansels wêrom’t dy skoallen dan gjin A-profyl krigen hawwe, it oanbod
foar it skriuwen, kearndoel 21, is der ommers. In tal fan dy skoallen hat oanjûn dat der op dit stuit in
oergong plakfynt fan ’e âlde metoade Studio F nei de nije metoade Spoar 8 (sjoch ek §5.2.6 en §7.2.4).
Noch net elkenien is der fan oertsjûge dat de nije metoade foldwaande oanbod hat om echt sprekke
te kinnen fan effektyf skriuwûnderwiis yn it Fryk. Sa seit in skoalle bygelyks: “No, ast it hast oer in heech

nivo {fan it skriuwen yn Spoar 8} dat bart dêryn fierstente min. Hielendal ast it nivo fan de bern yn it
Frysk skriuwen opkrikke wolst. (…) Bern moatte dat folle mear dwaan kinne” [PO-LL-b326]. Dy skoallen
wolle dus earst dat de nije metoade goed ymplemintearre en foldwaande trochûntwikkele is, sadat ek
de learkrêften fan ’e skoallen it gefoel hawwe dat it skriuwen dat oanbean wurdt yn ’e taalmetoade ek
werklik op nivo is.
TABEL 27 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E MIDDENBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR IT SKRIUWEN FAN FERSKILLENDE TYPE TEKSTEN FOAR IT TAALDOMEIN SKRIUWEN
(KEARNDOEL 21) FOAR ELK TAALPROFYL
N=170

Profyl A
(N=101)

Profyl B
(N=42)

Profyl C
(N=23)

Profyl D
(N=1)

Profyl E
(N=3)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Pers. Kommunikaasje

20

19,8

2

4,8

0

0

0

0

0

0

(koarte) Ferhalen

34

33,7

4

9,5

0

0

0

0

0

0

Gedichten

7

6,9

0

0

2

8,7

0

0

0

0

Stellen (metoade)

44

43,6

19

45,2

10

43,5

0

0

1

33,3

Stavering (metoade)

26

25,7

5

11,9

4

17,4

1

100

0

0

Oars

23

13,5

4

9,5

6

26,1

0

0

1

33,3
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Boppebou
Yn Tabel 28 binne de oantallen en persintaazjes foar elk taalprofyl fan ’e ferdieling foar elk type tekst dy’t
skreaun wurdt yn ’e boppebou werjûn foar de 170 reguliere PÛ-skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe dat
dêr omtinken foar is. Lykas foar de middenbou is de fariaasje yn ’e skreaune teksten it heechst by de
skoallen mei in profyl A. Mar ek binnen de oare taalprofilen wurde der wol teksten skreaun yn it Frysk,
mei útsûndering fan skoallen mei in profyl F. Benammen by profyl B en profyl C is noch in ridlike fariaasje
yn skreaune teksten te finen. By profyl D giet it yn ’e boppebou allinnich om de staveringsline yn ’e nije
metoade Spoar 8. By skoallen mei in E-profyl giet it allinnich om stikjes skriuwen oan ’e hân fan de
metoade en om it ferlykjen fan wurden yn ferskillende talen dêr’t it Frysk ûnderdiel fan útmakket.
TABEL 28 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E BOPPEBOU OANBOD HAT
BY IT FAK FRYSK FOAR IT SKRIUWEN FAN FERSKILLENDE TYPE TEKSTEN FOAR IT TAALDOMEIN SKRIUWEN
(KEARNDOEL 21) FOAR ELK TAALPROFYL
N=170

Profyl A
(N=101)

Profyl B
(N=42)

Profyl C
(N=23)

Profyl D
(N=1)

Profyl E
(N=3)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Pers. Kommunikaasje

34

33,7

3

7,1

1

4,3

0

0

0

0

(koarte) Ferhalen

51

50,5

10

23,8

1

4,3

0

0

0

0

Gedichten

6

5,9

3

7,1

3

13,0

0

0

0

0

Stellen (metoade)

47

46,5

26

61,9

11

47,8

0

0

1

33,3

Stavering (metoade)

27

26,7

9

21,4

8

34,8

1

100

0

0

Oars

35

34,7

8

19,0

8

34,8

0

0

1

33,3

5.2.6.	BOARNEN EN MATERIALEN –
WÊRMEI LEARE SY?
Yn ’e foarige paragrafen binne al ferskate materialen dy’t brûkt wurde om ynfolling te jaan oan it fak
Frysk neamd, tink oan bygelyks de materialen fan SkoalTV en Fryske lêsboeken. Ek is al in pear kear
nei foarren kommen dat aktiviteiten oanslute by in Fryske taalmetoade dy’t op skoalle brûkt wurdt.
De Fryske taalmetoaden dy’t oanwêzich binne op de skoallen dêr’t it fak Frysk jûn wurdt, sille sintraal
stean yn dizze paragraaf. Teffens is ien dielparagraaf wijd oan de programma’s fan SkoalTV as boarne
foar it fak Frysk.

5.2.6.1. F
 RYSKE TAALMETOADEN
(ALGEMIEN)
Yn Figuer 30 is it tal skoallen werjûn dat gebrûk makket fan de ferskillende Fryske taalmetoaden.
Alhoewol’t Inspectie van het Onderwijs (2010) oanjout dat de Fryske TaalRotonde nei de eftergrûn
ferdwûn is, docht bliken út it ûndersyk fan Taalplan Frysk dat dy noch altiten op in tal skoallen (4,7%)
yn gebrûk is (sjoch Figuer 30). Somtiden is dat inkeld as boarneboek, mar somtiden ek om’t de nije

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

94

metoaden net oanslute by de identiteit fan de skoalle. Benammen de mear reformearre skoallen
fine de filmkes dy’t by Studio F hearre net altiten passend troch û.o. it taalgebrûk, mar ek dy nije
staveringsgame Meunstertún as ûnderdiel fan Spoar 8 slút net altiten goed oan. Sa seit in skoalle
bygelyks:

	“Ik ha it noch net ûndersocht, mar ik kin it my foarstelle dat it {Meunstertún} wjerstân oproppe
kin by âlden. En ja, foar in metoade Frysk tink ik net dat dat nedich is.” Hie in oar spultsje dan
better west? “Ja, as se der no gewoane bisten fan makke hiene, in gewoane bistestâl, yn plak fan
meunsters” [PO-D-b75].

Hoewol’t it persintaazje skoallen dat noch gebrûk makket fan sa’n âlde metoade as de Fryske TaalRotonde
o sa lyts is en der faak oanjûn is dat it inkeld as boarneboek brûkt wurdt, is it dochs in risiko. Learlingen út
de midden- en boppebou fan dy skoallen komme net yn oanrekking mei de nijste Fryske stavering. Skriuwe
yn ’e Fryske taal sille hja, as it al oanbean wurdt, dus net goed leare of it moat sa wêze dat de learkrêft eigen
materialen ûntwikkelet mei de nijste Fryske stavering. Oft dat lêste dien wurdt, is net bekend.
Fierder docht bliken dat mear as 60% fan ’e skoallen (noch) gebrûk makket fan ’e metoade Studio F
en (noch mar) 74 skoallen (21,6%) gebrûk meitsje fan de nije metoade Spoar 8. Sjoen nei de perioade
dêr’t de nije metoade Spoar 8 yn lansearre is en de skoalbesiken fan Taalplan Frysk plakfûn hawwe, is it
logysk te ferklearjen dat it tal skoallen dat (noch) gebrûk makket fan Studio F heger leit. De ferwachting
is dat dat tal yn ’e takomst nei ûnderen giet (sjoch ek §7.2.4).
Njonken de brede taalmetoaden binne der ek spesjale metoaden foar ien taaldomein beskikber,
lykas de Lêsbrêge foar it begjinnend lêzen yn groep 4 en de Staveringsline foar stavering yn groep 5 oant
en mei groep 8. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat 34 skoallen (9,9%) gebrûk meitsje fan
de Lêsbrêge by it fak Frysk en 74 skoallen (21,6%) gebrûk meitsje fan ’e Staveringsline (sjoch Figuer 30).
Figuer 30: Tal reguliere PÛ-skoallen dat gebrûk makket fan de ferskillende taalmetoaden by it fak Frysk
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5.2.6.2. F RYSKE BOARNEN EN
MATERIALEN BY IT FAK FRYSK
FOAR ELK TAALPROFYL
Underbou
Yn Tabel 29 is it tal en persintaazje skoallen werjûn foar de boarnen en materialen dy’t hja brûke yn
’e ûnderbou by it fak Frysk foar elk taalprofyl. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat it
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tal skoallen dat yn ’e ûnderbou gebrûk makket fan de Fryske taalmetoade Studio F it heechst is by
skoallen mei in profyl A en it leechst by skoallen mei in profyl F. Itselde jildt eins foar it gebrûk fan Spoar

8. Skoallen mei in profyl E en profyl F meitsje hielendal (noch) gjin gebrûk fan dy nije taalmetoade.
Njonken de taalmetoaden, wurde der ek noch oare materialen brûkt yn de ûnderbou. Berneboel,
in los ûnderdiel fan Studio F, wurdt op twa skoallen (33,3%) mei in profyl D brûkt, dêr’t it troch liket dat

Berneboel benammen op skoallen binnen dat taalprofyl brûkt wurdt. Lykwols, it werklike tal skoallen
dat gebrûk makket fan Berneboel leit heger foar profyl A. Itselde jildt foar it gebrûk fan Ikke. Wat dêrby
opfalt is dat krekt skoallen binnen profyl E gebrûk meitsje fan dy boarne. Wat fierder hiel dúdlik opfalt
is dat acht fan ’e njoggen skoallen mei in profyl F (88,9%) en sa’n 70% fan de skoallen mei in profyl E
gebrûk makket fan it materiaal fan Tomke, wat eins ûntwikkele is foar pjutten. Yn ’e hegere taalprofilen
wurdt it troch likernôch de helte oant sa’n 60% fan de skoallen brûkt, wat noch altiten in behoarlik tal
is, mar dus minder as yn de legere taalprofilen. De reden dat skoallen krekt yn ’e legere taalprofilen
gebrûk meitsje fan it materiaal fan Tomke hat te krijen mei de ienfâld fan bygelyks in filmke en fierders
it oanslutende taalnivo: “Kijk, bij Tomke spreken ze Fries, maar heb je ook het beeld. Sommige woorden

pakken ze dan juist wel op. De filmpjes van Studio F spelen zich vaak buiten af en dan is het veel
moeilijker om te volgen” [PO-IB-b317]. Ek de Sânglêsrige, ek ûntwikkele foar pjutten, wurdt op fjouwer
skoallen (1,2%) brûkt. Dat is dan wer allinnich op ’e skoallen mei de hegere taalprofilen.
TABEL 29 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E ÛNDERBOU GEBRÛK
MAKKET FAN DE FERSKILLENDE BOARNEN EN MATERIALEN BY IT FAK FRYSK FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

TaalRotonde

5

4,5

4

4,9

1

1,1

1

16,7

2

4,3

0

0

Studio F

51

45,5

31

38,3

30

34,5

2

33,3

6

12,8

1

11,1

Spoar 8

45

40,2

13

16,0

6

6,9

1

16,7

0

0

0

0

Berneboel

7

6,2

4

4,9

1

1,1

2

33,3

1

2,1

0

0

Ikke

7

6,2

4

4,9

2

2,3

3

50,0

5

10,6

0

0

Tomke

55

49,1

47

58,0

41

47,1

4

66,7

33

70,2

8

88,9

Sânglêsrige

3

2,7

1

1,2

0

0

0

0

0

0

0

0

N=342

Middenbou
Yn Tabel 30 is it tal en persintaazje skoallen werjûn foar de Fryske taalmetoaden dy’t hja brûke yn de
middenbou by it fak Frysk foar elk taalprofyl. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat op
fjouwer skoallen (66,7%) mei in profyl D gebrûk makke wurdt fan de Fryske taalmetoade Studio F. Ek
op mear as 60% fan de skoallen mei in profyl B wurdt dy metoade brûkt. Minder as 60% fan ’e skoallen
mei in profyl A en minder as de helte fan ’e skoallen mei in profyl C dogge dat ek. Ek makket noch hast
in fearn fan ’e skoallen mei in profyl E gebrûk fan dy metoade, itselde jildt foar ien skoalle (11,1%) mei
in profyl F. Spoar 8 wurdt (al) troch de helte fan ’e skoallen mei in profyl D brûkt, ek sa’n 40% fan de
skoallen mei in profyl A brûkt dy metoade (al) yn de middenbou. De persintaazjes foar Spoar 8 binne
benammen basearre op it gebrûk yn groep 5, sjoen it feit dat de metoade foar groep 3 en groep 4 noch
net beskikber is. Der sille skoallen wêze dy’t dy groepen wol meidwaan litte mei de metoade, bygelyks
troch de ûnderdielen fan de ûnderbou te brûken of de learlingen leechdrompelich meidwaan te litten
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mei it materiaal foar groep 5, mar oer it algemien geane boppesteande gegevens oer groep 5. Lykas
ek nei foarren kaam by de ûnderbou, meitsje skoallen mei in profyl E en in profyl F gjin gebrûk fan

Spoar 8. De fraach is ek oft alle skoallen mei dy taalprofilen yn ’e takomst gebrûk meitsje sille fan in
Fryske taalmetoade. Alhoewol’t in tal skoallen oanjûn hat dêr wol belang by te hawwen, binne der ek
in soad skoallen dy’t dêrfoar gjin ambysjes hawwe (sjoch foar fierdere útwurking oer de ambysjes fan
skoallen §7.2.4).
De Lêsbrêge wurdt op twa skoallen (33,3%) mei in profyl D ynsetten en op sa’n 20% fan de skoallen
mei in profyl A. Ek dy metoade foar begjinnend lêzen wurdt op skoallen mei in profyl E en profyl F net
ynsetten. Dat dêr gjin gebrûk fan makke wurdt kin ferklearre wurde trochdat Frysk lêzen gjin doel
is binnen dy taalprofilen. Logyskerwize is op dy skoallen foar dat taaldomein dan ek gjin metoade
oanwêzich.
De Staveringsline wurdt ynsetten op hast twa tredde fan de skoallen mei in profyl A. Binnen profyl
B en profyl C is der ek noch in lyts tal skoallen dat dêr gebrûk fan makket, mar fan profyl D ôf komt dy
metoade net mear foar. Dat kin wer ferklearre wurde troch te sjen nei de doelen binnen de taalprofilen.
Skriuwe yn it Frysk komt as doel allinnich werom binnen profyl A. Dat der dus op (in part fan) dy
skoallen wol oanbod is foar in staveringsmetoade en binnen de oare taalprofilen (hast) net, kin dêr
logyskerwize út ferklearre wurde.
TABEL 30 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E MIDDENBOU GEBRÛK
MAKKET FAN DE FERSKILLENDE BOARNEN EN MATERIALEN BY IT FAK FRYSK FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

TaalRotonde

0

0

2

2,5

2

2,3

1

16,7

0

0

0

0

Studio F

65

58,0

50

61,7

42

48,3

4

66,7

11

23,4

1

11,1

Spoar 8

45

40,2

13

16,0

7

8,0

3

50,0

0

0

0

0

Lêsbrêge

23

20,5

6

7,4

3

3,4

2

33,3

0

0

0

0

Staveringsline

35

31,2

5

6,2

1

1,1

0

0

0

0

0

0

N=342

Boppebou
Yn Tabel 31 is it tal en persintaazje skoallen werjûn foar de Fryske taalmetoaden dy’t hja brûke yn de
boppebou by it fak Frysk foar elk taalprofyl. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat op trije
skoallen (50,0%) mei in profyl D en 63 skoallen (56,2%) mei in profyl A gebrûk makke wurdt fan de
Fryske taalmetoade Studio F yn de boppebou, dat is krekt wat minder yn ferliking mei de middenbou.
Fierders komt it tal skoallen dat yn ’e boppebou gebrûk makket fan Studio F oerien oan it tal skoallen
dat der gebrûk fan makket yn ’e middenbou. Wer wurdt Spoar 8 (al) troch de helte fan de skoallen
mei in profyl D brûkt, en ek rom 40% fan ’e skoallen mei in profyl A brûke Spoar 8 (al), wat mear
dus yn ferliking mei de middenbou. Teffens falt op dat, yn tsjinstelling ta it brûken yn de ûnder- en
middenbou, der ien skoalle (2,1%) is mei in profyl E dat (al) gebrûk makket fan Spoar 8. Skoallen mei
in profyl F meitsje dêr (noch) gjin gebrûk fan. Ek dêr jildt wer dat de fraach is yn hoefier’t de skoallen
mei dy twa taalprofilen yn ’e takomst gebrûk meitsje sille fan in Fryske taalmetoade yn ’e boppebou.
Hoewol’t in tal skoallen oanjûn hat dêr wol belang by te hawwen, binne der ek in soad skoallen dy’t
dêrfoar gjin ambysjes hawwe (sjoch foar fierdere útwurking oer de ambysjes fan skoallen §7.2.4).
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Ta beslút, hast de helte fan de skoallen mei in profyl A, dus rom mear yn ferliking mei de middenbou,
makket gebrûk fan de Staveringsline yn de boppebou. Ek binnen profyl B en profyl C wurdt der, yn
ferliking mei de middenbou, mear gebrûk makke fan dy Fryske staveringsmetoade. Lykas yn de
middebou komt it brûken fan dy metoade fan profyl D net mear foar. Dat kin ferklearre wurde troch te
sjen nei de doelen binnen de taalprofilen. Skriuwe yn it Frysk komt as doel allinnich werom binnen
profyl A. Dat der dus op (in part fan) dy skoallen wol oanbod is foar in staveringsmetoade en binnen de
oare taalprofilen (hast) net, kin dêr logyskerwize út ferklearre wurde.
TABEL 31 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E BOPPEBOU GEBRÛK
MAKKET FAN DE FERSKILLENDE BOARNEN EN MATERIALEN BY IT FAK FRYSK FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

Profyl F
(N=9)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

TaalRotonde

0

0

2

2,5

0

0

1

16,7

0

0

0

0

Studio F

63

56,2

50

61,7

42

48,3

3

50,0

11

23,4

1

11,1

Spoar 8

46

41,1

13

16,0

7

8,0

3

50,0

1

2,1

0

0

Staveringsline

54

48,2

10

12,3

9

10,3

0

0

0

0

0

0

N=342

5.2.6.3. P
 ROGRAMMA’S FAN SKOALTV AS
BOARNE BY IT FAK FRYSK
Troch de Inspectie van het Onderwijs (2010) en Klinkenberg e.o. (2015) is oanjûn dat de programma’s
fan SkoalTV mannichfâldich brûkt wurde op skoallen. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht wer
bliken dat de programma’s fan SkoalTV o sa populêr binne. Hoewol’t der yn de fragelist fan Taalplan

Frysk net eksplisyt frege is nei it gebrûk fan de programma’s fan SkoalTV yn ’e ûnderbou mar allinnich
frege is nei it gebrûk yn de midden- en boppebou, docht bliken dat in protte skoallen (23,7%) yn ’e
ûnderbou sels oanjûn hawwe gebrûk te meitsjen fan de programma’s fan SkoalTV by it fak Frysk (sjoch
Figuer 31, mar ferlykje ek mei Figuer 25). Yn ’e praktyk kin it werklike tal foar de ûnderbou dochs noch
heger lizze. Fierders blykt dat hast 90% fan ’e skoallen yn de boppebou en rom 80% fan de skoallen
yn de middenbou gegrûk makket fan de programma’s fan SkoalTV by it fak Frysk (sjoch Figuer 31, mar
ferlykje ek mei Figuer 25).
Figuer 31: Tal skoallen dat gebrûk makket fan de programma’s fan SkoalTV by it fak Frysk foar elke bou

350
300
250
200
150
100
50
0

81

Underbou

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

307

279

Middenbou

Boppebou

N=342

98

Teffens docht út it ûndersyk fan Taalplan Frysk bliken dat de programma’s fan SkoalTV ek op skoallen
ynsetten wurdt dêr’t it fak Frysk net op it roaster stiet. It giet dêrby om trije skoallen yn ’e ûnderbou,
alve skoallen yn ’e middenbou en santjin skoallen yn de boppebou. Dat makket it totaal fan it tal
skoallen dat gebrûk makket fan de programma’s fan SkoalTV oer de hiele provinsje hast 80% yn ’e
boppebou, wylst, ta ferliking, in Fryske taalmetoade op noch gjin 60% fan de skoallen ynsetten wurdt
yn ’e boppebou23. De programma’s fan SkoalTV binne dus faak in krúsjaal ûnderdiel fan it fak Frysk,
mar ek op skoallen dêr’t de Fryske taal in minder grutte rol hat biedt it mooglikheden om it Frysk dochs
klinke te litten. Sa seit in skoalle bygelyks:

	“Dus as it {fak Frysk} mar wat smeudich brocht wurde kin en dan ha we, sa fynt it no ek plak, dan ha
we dêrby skoaltelefisy nedich of programma’s dy’t fan dizze tiid binne en oansprekke. Ik tink sels, ik
bin gjin learkrêft mear, mar as ik it {fak Frysk} wer jaan moast, dan socht ik al dy âlde útstjoeringen
fan Sybe Satellyt wer op!” [PO-D-b91].

De takomstplannen SkoalTV:
“SkoalTV wol yn de takomst de learkrêft helpe it fak Frysk noch better foarm te jaan.
Op it momint fan skriuwen wurdt der binnen it SkoalTV-team hurd wurke oan it ûntwikkeljen
fan in fisy op de takomst. Dêrfoar wurdt ûndersyk dien ûnder bern en learkrêften om te sjen oft
der kânsen lizze yn it direkt kontakt mei de learkrêft en de bern, troch kontent oan te bieden,
dêr’t online - yn it Frysk - op reagearre wurde kin. Sa kinne wy faaks noch folle better oanslute
by it ferlet en de winsken fan de doelgroep. Boppedat leare de bern, op boartlike wize ienfâldige
Fryske teksten te skriuwen.”

Marja van der Leij (koördinator SkoalTV Omrop Fryslân)

5.2.7.	TOETSING – HOE WURDT
HARREN LEAREN HIFKE?
Hoewol’t it Frysk as fak op ’e basisskoalle ferplichte is sûnt 1980 en der ek kearndoelen binne foar de
Fryske taal is der fan in ferplichte eintoets gjin sprake (Riemersma, 2017). Ut it rapport fan de Inspectie
van het Onderwijs (2010) docht bliken dat mear as trijefearns fan ’e direkteuren yn 2005 oanjout dat
de Fryske taal net systematysk hifke wurdt. Yn 2009 jout hast de helte fan ’e direkteuren dat oan. As
der hifke wurdt giet dat almeast oan ’e hân fan de toetsen út de metoade Studio F, hiel inkeld wurdt
de Twa-Minute-Toets brûkt.
De ôfrûne jierren is der troch it GRIP-team, in konsortium fan ’e Afûk, Cedin en de lektoraten fan
NHL Stenden Hogeschool Frysk en Meartaligens yn Underwiis en Opfieding en Taalgebruik & Leren,
wurke oan de ûntwikkeling fan nije observaasje- en toetsynstruminten foar it Frysk. Riemersma (2017)

23

Gjin inkelde skoalle dêr’t

jout oan dat de digitale ynstruminten bedoeld binne as praktyske helpmiddels om de taalûntwikkeling

it fak Frysk net op it roaster

fan de learlingen sawol summatyf as formatyf te mjitten.

fan de trije taalmetoaden

stiet makket gebrûk fan ien
yn ’e boppebou. Ien fan dy
skoallen brûkt Studio F yn
’e middenbou as boarne.
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5.2.7.1. B
 RÛKTE EVALUAASJE-Y
NSTRUMINTEN BY IT FAK
FRYSK (ALGEMIEN)
Yn Figuer 32 is it tal skoallen dat gebrûk makket fan ferskillende wizen fan evaluearjen fan it fak Frysk
werjûn. Dêrút wurdt dúdlik dat wat heger oft de bou is, wat mear oft der evaluearre wurdt. Learkrêften
meitsje benammen gebrûk fan eigen observaasjes sûnder dêrby normearre evaluaasje-ynstruminten
te brûken. Lykas yn §5.2.6 al dúdlik waard, wurdt in Fryske taalmetoade mear brûkt yn de midden- en
boppebou. It tal skoallen dat gebrûk makket fan de evaluaasjematerialen yn sa’n metoade nimt dan ek
ta neigeraden de bou heger wurdt.
Sjoen nei de perioade dêr’t it nije toets- en evaluaasjesysteem GRIP yn lansearre is en de besiken
fan Taalplan Frysk plakfûn hawwe, is it logysk ferklearber dat it tal skoallen dat (noch) gjin gebrûk
makket fan GRIP heger leit. In tal skoallen hat oanjûn yn ’e takomst gebrûk meitsje te wollen fan GRIP
(sjoch ek §7.2.5).
Fierders wurdt op in tal skoallen yn ’e midden- en boppebou gebrûk makke fan de Twa-Minute-Toets
en binne der 65 skoallen (19,0%) dy’t yn de boppebou, almeast groep 8, mar soms ek groep 7, meidogge
oan it Frysk skoaleksamen.
Figuer 32: Tal reguliere PÛ-skoallen dat gebrûk makket fan ferskillende soarten evaluaasjes by it fak Frysk
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5.2.7.2.	BRÛKTE EVALUAASJEYNSTRUMINTEN BY IT FAK
FRYSK FOAR ELK TAALPROFYL
Underbou
Yn Tabel 32 is it tal en persintaazje skoallen werjûn dat de ferskillende evaluaasje-ynstruminten
brûkt foar elk taalprofyl yn ’e ûnderbou. Profyl F is dêrby benefter litten, om’t binnen dat taalprofyl
net evaluearre wurdt foar de ferskillende taaldomeinen. Hoewol’t ek op skoallen mei it D-profyl net
evaluearre wurdt yn ’e ûnderbou, komt dat wol yn de boppebou nei foarren.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat de fariaasje oan evaluaasje it grutst is binnen de
profyl A en profyl B-skoallen. Dêr wurdt gebrûk makke fan sawol eigen observaasjes troch de learkrêft,
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as fan de normearre observaasje-ynstruminten fan GRIP as fan de evaluaasjematerialen hearrend
by in Fryske taalmetoade. Binnen de skoallen mei in profyl C wurdt allinnich gebrûk makke fan eigen
observaasjes en de observaasje-ynstruminten fan GRIP. Twa skoallen (4,3%) mei in profyl E meitsje
teffens gebrûk fan eigen observaasjes.
TABEL 32 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E ÛNDERBOU EVALUAASJEYNSTRUMINTEN BRÛKT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALDOMEINEN FOAR ELK TAALPROFYL
N=342

Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Eigen observaasje

25

22,3

10

12,3

8

9,2

0

0

2

4,3

GRIP observaasje

10

8,9

2

2,5

5

5,7

0

0

0

0

Metoade

3

2,7

1

1,2

0

0

0

0

0

0

Middenbou
Yn Tabel 33 is it tal en persintaazje skoallen werjûn dat de ferskillende evaluaasje-ynstruminten
brûkt foar elk taalprofyl yn ’e middenbou. Profyl F is dêrby benefter litten, om’t binnen dat taalprofyl
net evaluearre wurdt foar de ferskillende taaldomeinen. Hoewol’t ek op skoallen mei it D-profyl net
evaluearre wurdt yn ’e middenbou, komt dat wol yn de boppebou nei foarren.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat de fariaasje oan evaluaasje it grutst is binnen
de skoallen mei in profyl A. Op hast 30% fan dy skoallen wurdt gebrûk makke fan eigen observaasjes.
De trije ferskillende ûnderdielen fan GRIP wurde brûkt, dêr’t de observaasje-ynstruminten de grutste
rol by hawwe (7,1%). De Twa-Minute-Toets wurdt op acht skoallen (7,1%) brûkt (ferlykje ek mei Figuer
32) en sa’n 20% fan de skoallen brûkt de evaluaasjematerialen út in Fryske taalmetoade. Ek binnen
skoallen mei in profyl B wurdt der faak gebrûk makke fan eigen observaasjes (17,3%), fierders wurdt
der benammen gebrûk makke fan de evaluaasje-ynstruminten fan in Fryske taalmetoade (6,2%).
Binnen de skoallen mei in profyl C wurdt der benammen wurke mei eigen observaasjes (13,8%) en
observaasjes oangeande de observaasje-ynstruminten fan GRIP (5,7%). Lykas yn ’e ûnderbou binne
der twa skoallen (4,3%) mei in profyl E dy’t yn ’e middenbou gebrûk meitsje fan eigen observaasjes.
TABEL 33 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E MIDDENBOU EVALUAASJEYNSTRUMINTEN BRÛKT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALDOMEINEN FOAR ELK TAALPROFYL
N=342

Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Eigen observaasje

32

28,6

14

17,3

12

13,8

0

0

2

4,3

GRIP observaasje

8

7,1

2

2,5

5

5,7

0

0

0

0

GRIP Frisia

4

3,6

1

1,2

0

0

0

0

0

0

GRIP Begr. Lêzen

2

1,8

0

0

0

0

0

0

0

0

Twa Min. Toets

8

7,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Metoade

23

20,5

5

6,2

1

1,1

0

0

0

0
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Boppebou
Yn Tabel 34 is it tal en persintaazje skoallen werjûn dat de ferskillende evaluaasje-ynstruminten brûkt
foar elk taalprofyl yn ’e boppebou. Profyl F is dêrby benefter litten, om’t binnen dat taalprofyl net
evaluearre wurdt foar de ferskillende taaldomeinen.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat, lykas yn ’e middenbou, de measte fariaasje oan
evaluaasje-ynstruminten te finen binne op skoallen mei in profyl A. Op hast ien tredde fan dy skoallen
wurdt evaluearre troch eigen observaasjes, sûnder normearre observaasje-ynstruminten. Hast in
fearn fan dy skoallen makket gebrûk fan metoade-bûne evaluaasjes. Ien skoalle minder yn ferliking
mei de middenbou brûkt de observaasje-ynstruminten (6,3%) en de Frisia-toets (2,7%) hearrend by

GRIP yn ’e boppebou. De toets foar begripend lêzen fan GRIP wurdt yn de boppebou wol wer op mear
skoallen mei in profyl A brûkt yn ferliking mei de middenbou, nammentlik op tsien skoallen (8,9%). Ek
it gebrûk fan de Twa-Minute-Toets yn de boppebou nimt ta yn ferliking mei de middenbou, lykas al
sichtber waard yn Figuer 32. Hast 10% fan de skoallen mei in profyl A brûke dy toets, binnen de oare
taalprofilen komt dy toets net foar.
It tal skoallen dat gebrûk makket fan de ferskillende evaluaasjematerialen binnen profyl B en
profyl C is yn ’e boppebou ridlik gelyk oan it tal fan ’e middenbou. It evaluearjen komt yn ’e ûnder- en
middenbou fan skoallen mei in profyl D net foar, mar yn ’e boppebou is der wol ien skoalle (16,7%)
dy’t gebrûk makket fan twa ferskillende evaluaasje-ynstruminten fan GRIP. Ek is der noch ien skoalle
(2,1%) mei in profyl E, ien skoalle minder yn ferliking mei de ûnder- en middenbou, dêr’t learkrêften
sels observearje.
It Frysk skoaleksamen wurdt benammen ôfnommen op skoallen mei in profyl A, hast de helte fan
dy skoallen docht dat. Dochs binne der ek noch fiif skoallen mei in profyl B (6,2%) en fiif skoallen mei
in profyl C (5,7%) dy’t meidogge oan it Frysk skoaleksamen. Spitigernôch is fan de skoallen net bekend
op hokker nivo oft meidien wurdt.
TABEL 34 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E BOPPEBOU EVALUAASJEYNSTRUMINTEN BRÛKT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALDOMEINEN FOAR ELK TAALPROFYL
N=342

Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Eigen observaasje

37

33,0

15

18,5

12

13,8

0

0

1

2,1

GRIP observaasje

7

6,3

2

2,5

5

5,7

1

16,7

0

0

GRIP Frisia

3

2,7

0

0

0

0

1

16,7

0

0

GRIP Begr. Lêzen

10

8,9

0

0

0

0

0

0

0

0

Twa Min. Toets

11

9,8

0

0

0

0

0

0

0

0

Frysk Eksamen

55

49,1

5

6,2

5

5,7

0

0

0

0

Metoade

26

23,2

6

7,4

2

2,3

0

0

0

0
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5.2.7.3. E
 VALUAASJE BY IT FAK FRYSK
FOAR DE FERSKILLENDE
TAALDOMEINEN (ALGEMIEN)
Wannear’t der dan sjoen wurdt nei de ferskillende taaldomeinen dy’t evaluearre wurde (kinne), sjoch
Figuer 33, by it fak Frysk, blykt dat der foar hast elk domein mear evaluearre wurdt yn ’e hegere bouwen.
By it taaldomein Skriuwen, giet it om sawol stellen as stavering. Yn ’e fragelist fan Taalplan Frysk is dêr
gjin ûnderskied yn makke, en fan de twa taaldomeinen ôfsûnderlik is dus net bekend wat mear of
minder evaluearre wurdt. Allinnich it taaldomein Sprekken (monolooch) wurdt mear yn ’e ûnderbou
(11,7%) evaluearre as yn ’e midden- (9,1%) en boppebou (10,5%). Evaluaasje foar de taaldomeinen

Lêzen en Skriuwen komme allinnich werom yn ’e midden- en boppebou.

Figuer 33: Tal reguliere PÛ-skoallen dat ferskillende taaldomeinen evaluearret by it fak Frysk
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5.2.7.4. E
 VALUAASJE BY IT FAK FRYSK
FOAR DE FERSKILLENDE
TAALDOMEINEN FOAR
ELK TAALPROFYL
Underbou
Yn Figuer 32 wurdt dúdlik dat yn ’e ûnderbou by it fak Frysk ferskillende evaluaasje-ynstruminten brûkt
wurde, lykas eigen observaasjes troch de learkrêften (13,2%), de observaasje-ynstruminten hearrend
by GRIP (5,0%) en evaluaasjematerialen op grûn fan in Fryske taalmetoade (1,2%). Ek wurdt út Figuer
32 dúdlik dat evaluaasje allinnich plakfynt foar de taaldomeinen Harkjen en Sprekken (dialooch

en monolooch). Yn Tabel 35 is it tal en persintaazje skoallen werjûn dat foar dy trije taaldomeinen
evaluearret foar elk taalprofyl. Profyl F is dêrby benefter litten, om’t binnen dat taalprofyl net evaluearre
wurdt foar de ferskillende taaldomeinen. Hoewol’t ek op skoallen mei it D-profyl net evaluearre wurdt
yn ’e ûnderbou, komt dat wol yn ’e boppebou nei foarren.
Lykas dúdlik waard yn Tabel 32 wurdt der yn ’e ûnderbou benammen binnen de skoallen mei in
profyl A evaluearre. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat, sjoch Tabel 35, rom 20% fan ’e
skoallen mei in profyl A evaluearret foar it taaldomein Harkjen en Sprekken (monolooch) en mear as
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in fearn fan dy skoallen evaluearret foar it taaldomein Sprekken (dialooch). Ek op hast 15% fan ’e
skoallen mei in profyl B wurdt der evaluearre foar it taaldomein Sprekken (dialooch). Hoewol’t it
sprekken gjin doel is foar skoallen mei in E-profyl, wurdt der op twa skoallen (4,3%) evaluearre yn ’e
ûnderbou foar it Sprekken (monolooch).
TABEL 35 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E ÛNDERBOU EVALUAASJEYNSTRUMINTEN BRÛKT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALDOMEINEN FOAR ELK TAALPROFYL
N=342

Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Harkjen

24

21,4

5

6,2

9

10,3

0

0

2

4,3

Dialooch

30

26,8

12

14,8

11

12,6

0

0

0

0

Monolooch

24

21,4

5

6,2

9

10,3

0

0

2

4,3

Middenbou
Yn Figuer 32 wurdt dúdlik dat yn ’e middenbou by it fak Frysk ferskillende evaluaasje-ynstruminten brûkt
wurde, lykas eigen observaasjes troch de learkrêften (17,5%), de evaluaasje-ynstruminten hearrend by

GRIP (5,8%), evaluaasjematerialen op grûn fan in Fryske taalmetoade (8,5%) en de Twa-Minute-Toets
(2,3%). Ek wurdt út Figuer 33 dúdlik dat evaluaasje plakfynt foar alle taaldomeinen. Yn Tabel 36 is it
tal en persintaazje skoallen dat by it fak Frysk evaluearret foar de ferskillende taaldomeinen werjûn
foar elk taalprofyl. Profyl F is dêrby benefter litten, om’t binnen dat taalprofyl net evaluearre wurdt
foar de ferskillende taaldomeinen. Hoewol’t ek op skoallen mei it D-profyl net evaluearre wurdt yn ’e
middenbou, komt dat wol yn ’e boppebou nei foarren.
Lykas dúdlik waard yn Tabel 33 wurdt der yn ’e middenbou benammen binnen de skoallen mei in
profyl A evaluearre. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat, sjoch Tabel 36, om de 30% fan ’e
skoallen mei in profyl A hinne evalearje foar it taaldomein Lêzen en it taaldomein Sprekken (dialooch).
Sa’n fearn fan ’e skoallen mei in profyl A evaluearret ek it taaldomein Skriuwen. En sa’n 20% fan dy
skoallen hat binnen it evaluearjen ek omtinken foar it taaldomein Harkjen en Sprekken (monolooch).
Foar de skoallen mei in profyl B leit de ferdieling oars. Ek dêr wurdt faak evaluearre foar it taaldomein

Sprekken (dialooch), rom 15% fan ’e skoallen, en stiet it evaluearjen fan it taaldomein Lêzen op it
twadde plak, dat docht rom 10% fan de skoallen. It taaldomein Sprekken (monolooch) wurdt op sân
skoallen (8,6%) evaluearre en it taaldomein Harkjen op noch gjin 5% fan ’e skoallen mei in profyl B.
Skriuwen, gjin doel foar skoallen binnen profyl B, wurdt dochs noch op twa skoallen (2,5%) evaluearre.
Wat minder as 15% fan ’e skoallen mei in profyl C evaluearje de taaldomeinen Sprekken (dialooch)
en Harkjen. It evaluearjen fan ’e oare taaldomeinen komt net faak foar. Op twa skoallen (4,3%) mei in
profyl E wurdt, lykas yn ’e ûnderbou, evaluearre foar it taaldomein Harkjen.

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

104

TABEL 36 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E MIDDENBOU EVALUAASJEYNSTRUMINTEN BRÛKT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALDOMEINEN FOAR ELK TAALPROFYL
N=342

Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Harkjen

25

22,3

4

4,9

12

13,8

0

0

2

4,3

Dialooch

32

28,6

13

16,0

13

14,9

0

0

0

0

Monolooch

21

18,8

7

8,6

3

3,4

0

0

0

0

Lêzen

34

30,3

9

11,1

5

5,7

0

0

0

0

Skriuwen

29

25,9

2

2,5

3

3,4

0

0

0

0

Boppebou
Yn Figuer 32 wurdt dúdlik dat yn ’e boppebou by it fak Frysk ferskillende evaluaasje-ynstruminten brûkt
wurde, lykas eigen observaasjes troch de learkrêften (19,0%), de evaluaasje-ynstruminten hearrend
by GRIP (7,3%), evaluaasjematerialen op grûn fan in Fryske taalmetoade (9,9%), de Twa-Minute-Toets
(3,2%) en it Frysk skoaleksamen (19,0%). Ek wurdt út Figuer 33 dúdlik dat evaluaasje plakfynt foar
alle taaldomeinen. Yn Tabel 37 is it tal en persintaazje skoallen dat by it fak Frysk evaluearret foar de
ferskillende taaldomeinen werjûn foar elk taalprofyl. Profyl F is dêrby benefter litten, om’t binnen dat
taalprofyl net evaluearre wurdt foar de ferskillende taaldomeinen.
Lykas dúdlik waard yn Tabel 34 wurdt der yn ’e boppebou benammen binnen de skoallen mei in profyl A
evaluearre. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat, sjoch Tabel 37, krekt wat mear as 45% fan ’e
skoallen mei in profyl A it taaldomein Skriuwen evaluearret, in fikse stiging yn ferliking mei de middenbou.
Ek it taaldomein Lêzen wurdt op rom 40% fan dy skoallen evaluearre, in stiging fan mear as 10% yn ferliking
mei de middenbou. Ek it evaluearjen fan it taaldomein Sprekken (dialooch) wurdt yn ferliking mei de
middenbou op profyl A-skoallen wat mear dien, sa’n 30% fan ’e skoallen docht dat. In fearn fan ’e skoallen
evaluearret it taaldomein Harkjen en rom 20% fan ’e skoallen evaluearret it Sprekken (monolooch).
It tal skoallen dat de ferskillende taaldomeinen evaluearret binnen profyl B- en profyl C-skoallen
is yn ’e boppebou ridlik gelyk oan it tal skoallen yn ’e middenbou. It evaluearjen fan de ferskillende
taaldomeinen komt yn ’e ûnder- en middenbou fan skoallen mei in profyl D net foar, mar yn ’e
boppebou is der wol ien skoalle (16,7%) dy’t it taaldomein Lêzen evaluearret (ferlykje ek mei Tabel
34). Ek binne der, lykas yn ’e ûnder- en middenbou, twa skoallen (4,3%) mei in profyl E dêr’t evaluearre
wurdt foar it taaldomein Harkjen.
TABEL 37 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT YN ’E BOPPEBOU EVALUAASJEYNSTRUMINTEN BRÛKT BY IT FAK FRYSK FOAR DE FERSKILLENDE TAALDOMEINEN FOAR ELK TAALPROFYL
N=342

Profyl A
(N=112)

Profyl B
(N=81)

Profyl C
(N=87)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=47)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Harkjen

28

25,0

5

6,2

12

13,8

0

0

2

4,3

Dialooch

34

30,3

13

16,0

13

14,9

0

0

0

0

Monolooch

25

22,3

8

9,9

3

3,4

0

0

0

0

Lêzen

47

42,0

9

11,1

7

8,0

1

16,7

0

0

Skriuwen

51

45,5

4

4,9

5

5,7

0

0

0

0
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6 Resultaten PÛ
FOAR IT GEBRÛK FAN IT FRYSK
BÛTEN IT SKOALFAK OM
6.1.		FRYSK AS YNSTRUKSJETAAL
BY OARE FAKKEN
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat 196 reguliere PÛ-skoallen (47,6%) de Fryske taal al
of net bewust ynsette by oare fakken. Fan dy skoallen sette 190 skoallen (97,4%) de Fryske taal yn by
oare fakken yn ’e ûnderbou. Itselde jildt foar 153 skoallen (78,5%) yn ’e middenbou en 136 skoallen
(69,7%) yn ’e boppebou. Op 126 skoallen (64,6%) wurdt de Fryske taal yn alle bouwen by oare fakken
ynsetten. It ynsetten fan de Fryske taal by oare fakken bart lykwols net altiten bewust of op basis
fan ôfspraken. In soad skoallen jouwe oan dat it ôfhinklik is fan ’e learkrêft en/of learling. Om’t der
net altiten ôfspraken makke binne oer it taalgebrûk yn ’e klasse binne Frysktalige learkrêften op in
soad skoallen frij om de Fryske taal ek yn te setten by oare fakken. Skoallen jouwe wol oan dat hja
dan ferwachtsje dat de learkrêft derfoar kiest om de algemiene ynstruksje yn it Nederlânsk te dwaan
wêrnei’t de ferlingde ynstruksje oan yndividuele learlingen wol yn it Frysk dien wurde kin.
Yn Tabel 38 is it tal en persintaazje skoallen dat it Frysk as ynstruksjetaal brûkt by oare fakken foar
elk taalprofyl werjûn. Dêrút wurdt dúdlik dat benammen skoallen mei in profyl A, profyl B en profyl C it
Frysk ynsette by oare fakken. Op skoallen mei in D-, E- en F-profyl komt it komselden foar. Op skoallen
mei in profyl G komt it hielendal net foar, dêrom is dy benefter litten yn Tabel 38. Dat kin ferklearre
wurde troch te sjen nei it gebiet dêr’t dy skoallen yn te finen binne, benammen yn ’e net-Frysktalige
gebieten (sjoch ek §4.1) of yn de gruttere kearngebieten yn it Frysktalige gebiet (sjoch ek §4.2). Op dy
skoallen binne no ienkear minder Frysktaligen, dêr’t it Frysk ek minder fluch troch ynsetten wurde sil
(bûten it fak Frysk om), sekers wannear’t dêr gjin ôfspraken oer makke binne. Teffens is der foar alle
profilen in dúdlike ôfbou sichtber fan ûnderbou nei boppebou.
TABEL 38 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) DAT DE FRYSKE TAAL YNSET BY OARE
FAKKEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=113)

Profyl B
(N=83)

Profyl C
(N=91)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=52)

Profyl F
(N=46)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Alle bouwen

75

66,4

29

23,9

20

22,0

0

0

1

1,9

1

2,2

Underbou

93

82,3

53

63,9

39

42,9

1

16,7

3

5,8

1

2,2

Middenbou

81

71,7

36

43,4

34

37,4

0

0

1

1,9

1

2,2

Bovenbou

77

68,1

34

41,0

23

25,3

0

0

1

1,9

1

2,2

N=412
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6.2.		GEBRÛK FAN FRYSK BÛTEN IT FAK
OM (YNFORMEEL)
Hoewol’t it Frysk as fak net op alle reguliere PÛ-skoallen ûnderwiisd wurdt, is der bûten de lessituaasje
faak wol ek omtinken foar de Fryske taal. Rom 90% fan ’e skoallen jout oan dat der yn in ynformele
situaasje gebrûk makke wurdt fan de Fryske taal. Dat kin wêze tusken (1) learlingen ûnderling; (2)
learlingen mei learkrêften; (3) learkrêften ûnderling; (4) âlden mei learkrêften; of (5) yn ’e skriftlike
kommunikaasje. Yn Figuer 34 is it gebrûk fan it Frysk yn ’e ynformele setting werjûn foar alle 412
reguliere PÛ-skoallen.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat benammen folwoeksenen ûnderling Frysk
mei-inoar prate. Yn totaal wurdt der op 369 reguliere PÛ-skoallen (89,6%) troch learkrêften ûnderling
yn it Frysk kommunisearre. Fierders wurdt op 362 skoallen (87,9%) ek mei âlden yn ’t Frysk praten.
Situaasjes dêr’t dat yn nei foarren komme kin binne û.o. gearkomsten, âlderjûnen, tsienminutepetearen
en húsbesiken. Dochs binne der oan ’e oare kant ek skoallen dy’t oanjouwe de mear formele petearen,
lykas âlderjûnen en tsienminutepetearen, krekt yn it Nederlânsk dien wurde om’t dat dan faak sjoen
wurdt as de formele fiertaal. Op 330 skoallen (80,1%) prate learkrêften ek mei de learlingen Frysk en
op in fearn fan ’e skoallen prate learlingen ûnderling Frysk mei-inoar.
Wannear’t der dan sjoen wurdt nei it skriftlik gebrûk fan it Frysk, dan docht bliken dat dat op noch
gjin fearn fan ’e skoallen dien wurdt. Fan de 412 reguliere PÛ-skoallen binne der 92 (22,3%) dêr’t it
Frysk ek yn de skriftlike kommunikaasje in rol spilet. It kin dêrby gean om berjochten yn ’e nijsbrieven
of de skoalkrante, mar ek ûnderlinge kommunikaasje tusken learkrêften en âlden fia de mail of app. In
protte skoallen jouwe oan dat hja in foarbyldfunksje hawwe. Yn de kommunikaasje nei âlden ta moat it
dan ek korrekt en geef Frysk wêze. In soad direkteuren en learkrêften hawwe it gefoel dat hja it skriftlik
Frysk net machtich binne en dat it dêrom mijd wurdt yn ’e skriftlike kommunikaasje. In oare reden om
te kiezen foar it Nederlânsk yn ’e skriftlike kommunikaasje is dat direkteuren wolle dat alle âlden de
berjochten meikrije kinne. Skoallen binne bang dat net alle âlden de meidielings meikrije wannear’t dy
yn it Frysk kommunisearre wurde. In twatalige nijsbrief soe in oplossing wêze kinne, mar is tiidrôvjend.
Dêrom wurdt der al gau foar keazen om it yn it Nederlânsk te dwaan.

Figuer 34: Ynformeel gebrûk fan de Fryske taal op reguliere PÛ-skoallen
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It is nijsgjirrich om te sjen nei de ferdieling fan it gebrûk fan it Frysk yn ’e ynformele setting yn it gefal
fan de taalprofilen, it (net-)Frysktalige gebiet, it (net-)trijetalige konsept en it oanbieden fan it fak Frysk.
Yn Tabel 39 is dêrom it tal skoallen en de byhearrende persintaazjes werjûn fan allinnich de skoallen
dy’t wól gebrûk meitsje fan it Frysk yn ’e ynformele setting.
TABEL 39 TAL SKOALLEN EN PERSINTAAZJE DAT YN DE YNFORMELE SETTING GEBRÛK MAKKET FAN IT
FRYSK FOAR ELK TAALPROFYL, GEBIET, TRIJETALIGENS EN IT FAK FRYSK
Alg.

N=412

Lln.

Lln. + Lkr.

Lkr.

Ald. + Lkr

Skr.

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Profyl A (113)

113

100

113

100

112

99,1

112

99,1

113

100

64

56,6

Profyl B (83)

83

100

78

94,0

80

96,4

83

100

81

97,6

15

18,1

Profyl C (91)

91

100

80

87,9

83

91,2

88

96,7

91

100

11

12,1

Profyl D (6)

6

100

2

33,3

4

66,7

6

100

6

100

0

0

Profyl E (52)

47

90,4

25

48,1

34

65,4

45

86,5

42

80,8

2

3,8

Profyl F (46)

37

80,4

10

21,7

15

32,6

30

65,2

25

54,3

0

0

Profyl G (21)

7

33,3

1

4,8

2

9,5

5

23,8

4

19,0

0

0

Net-Frysktalich (55)

34

61,8

13

23,6

18

32,7

29

52,7

26

47,3

0

0

Frysktalich (357)

350

98,0

296

82,9

312

87,4

340

95,2

336

94,1

92

25,8

Net-3TS (342)

314

91,8

242

70,8

260

76,0

299

87,4

292

85,4

51

14,9

3TS (70)

70

100

67

95,7

70

100

70

100

70

100

41

58,6

Gjin fak Frysk (70)

45

64,3

13

18,6

22

31,4

35

50,0

32

45,7

0

0

Fak Frysk (342)

339

99,1

296

86,5

308

90,1

334

97,7

330

96,5

92

26,9

6.2.1.	GEBRÛK FAN IT FRYSK
BÛTEN IT FAK FRYSK OM
NEI TAALPROFYL
Profyl A: Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat it Frysk op de skoallen mei profyl A hast yn
alle situaasjes nei foarren komt op alle skoallen. Op ien skoalle wurdt tusken learlingen en learkrêften
gjin Frysk praten yn de ynformele setting. Ek is der ien skoalle dêr’t learkrêften ûnderling gjin Frysk
prate. It skriftlik gebrûk fan it Frysk komt op rom de helte fan ’e skoallen mei in profyl A werom.

Profyl B: Ek op skoallen mei in B-profyl wurdt der in soad gebrûk makke fan it Frysk yn ’e ynformele
setting. Hast 95% fan ’e learlingen praat ûnderling Frysk, rom 95% fan de learlingen praat ek Frysk mei
de learkrêft. Op alle skoallen wurdt troch learkrêften ûnderling Frysk praten en op twa skoallen nei
(97,6%) prate learkrêften ek mei âlden yn it Frysk. It skriftlik brûken fan it Frysk bart dêr folle minder
(18,1%) yn ferliking mei de skoallen mei in A-profyl.
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Profyl C: Op profyl C-skoallen wurdt ek noch in soad Frysk praten. Rom 85% fan ’e learlingen praat it
Frysk ûnderling en rom 90% fan ’e learlingen praat Frysk mei de learkrêften. Underling praat mear as
95% fan ’e learkrêften Frysk en mei alle âlden wurdt op dy skoallen Frysk praten. It gebrûk fan it Frysk
yn de skriftlike kommunikaasje sakket noch fierder (12,1%) yn ferliking mei de profyl B-skoallen.

Profyl D: By de profyl D-skoallen fynt eins in omslach plak. Dêr wurdt dúdlik dat alle folwoeksenen
ûnderling noch wol Frysk prate, mar mei learlingen bart dat folle minder. Op twa fan ’e seis profyl
D-skoallen prate learlingen ûnderling Frysk en op fjouwer skoallen prate learlingen mei learkrêften
Frysk. It skriftlik brûken fan de Fryske taal komt net foar op dy skoallen.

Profyl E: Op in lytse 10% fan de profyl E-skoallen komt it Frysk net foar yn ’e ynformele setting.
Lykas by de profyl D-skoallen komt it brûken fan it Frysk yn ynformele situaasjes benammen foar
by folwoeksenen. Op 45 fan ’e 52 skoallen wurdt it Frysk troch learkrêften ûnderling brûkt en op
42 skoallen prate learkrêften ek mei âlden yn it Frysk. It persintaazje learkrêften dat mei learlingen
ûnderling Frysk praat, leit folle leger. Op wat mear as 65% fan ’e skoallen komt dat foar. It tal learlingen
dat ûnderling Frysk praat leit ek folle leger yn ferliking mei de profyl C-skoallen, noch net de helte
fan ’e learlingen docht dat. Der binne noch wol twa profyl E-skoallen dêr’t it Frysk yn de skriftlike
kommunikaasje brûkt wurdt.

Profyl F: It tal skoallen dat gjin gebrûk makket fan it Frysk yn ’e ynformele setting sakket by de skoallen
mei in F-profyl noch fierder yn ferliking mei de profyl E-skoallen. Op in lytse 20% fan ’e skoallen komt
it net foar. Op wat mear as 65% fan ’e skoallen prate learkrêften ûnderling Frysk mei-inoar. Op rom de
helte fan ’e skoallen prate learkrêften ek mei âlden yn it Frysk yn ’e ynformele situaasjes. Op hast in
tredde fan de skoallen prate learkrêften mei learlingen yn ’t Frysk en op rom 20% fan ’e skoallen brûke
learlingen ûnderling it Frysk. It skriftlik brûken fan de Fryske taal komt net foar op dy skoallen.

Profiel G: Hoewol’t de skoallen mei in profyl G in folsleine ûntheffing fanneden binne foar it fak Frysk,
komt it Frysk op in tredde fan ’e skoallen noch wol werom yn ’e ynformele situaasjes. Op fiif fan ’e
21 skoallen wurdt ûnderling troch de learkrêften Frysk praten. Op fjouwer skoallen (19,0%) prate
learkrêften mei âlden yn it Frysk. It tal skoallen dêr’t learkrêften mei learlingen Frysk prate is mei de
helte ôfnommen, dat komt op mar twa skoallen (9,5%) foar. Ien skoalle (4,8%) jout oan dat learlingen
ûnderling ek noch wol Frysk prate mei-inoar. It skriftlik brûken fan de Fryske taal komt net foar op dy
skoallen.

6.2.2.	GEBRÛK FAN IT FRYSK BÛTEN IT
FAK OM NEI GEBIET
Yn §4.1 is útlein dat guon skoallen yn it saneamde Frysktalige gebiet steane en oare skoallen yn it
saneamde net-Frysktalige gebiet.
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Net-Frysktalich gebiet: Op rom 60% fan ’e skoallen yn it net-Frysktalige gebiet wurdt yn ’e ynformele
situaasjes wol Frysk praten. Op rom de helte fan de skoallen komt it foar tusken learkrêften ûnderling.
Ek op hast de helte fan ’e skoallen prate learkrêften mei âlden Frysk yn de ynformele setting en op hast
in tredde fan ’e skoallen dogge learkrêften dat mei learlingen. It gebrûk fan it Frysk ûnder learlingen
leit folle leger. Noch net op in fearn fan ’e skoallen komt dat foar. It skriftlik brûken fan de Fryske taal
komt ek net foar op dy skoallen.

Frysktalich gebiet: Op hast alle skoallen (98,0%) yn it Frysktalige gebiet wurdt Frysk praten yn de
ynformele situaasjes. Op wat mear as 95% fan de skoallen komt dat foar troch learkrêften ûnderling.
Ek op hast 95% fan de skoallen wurdt Frysk praten troch de learkrêften mei de âlden. Op rom 85%
fan ’e skoallen yn it Frysktalige gebiet wurdt ek troch learkrêften mei learlingen Frysk praten. Op rom
80% fan ’e skoallen prate learlingen ûnderling Frysk mei-inoar. It brûken fan it Frysk yn de skriftlike
kommunikaasje komt allinnich foar op skoallen yn it Frysktalige gebiet.

6.2.3.	GEBRÛK FAN IT FRYSK BÛTEN
IT FAK OM NEI IT TRIJETALIGE
KONSEPT
Yn §4.5.2 is útlein dat guon skoallen út it konsept trijetalich ûnderwiis wei wurkje. Ek binne der in tal
skoallen dy’t noch net it sertifikaat trijetalige skoalle hawwe, mar al wol by it Netwurk 3TS oansletten
binne om dat sertifikaat yn ’e takomst te beheljen.

Net-trijetalige skoallen: Op rom 90% fan ’e net-trijetalige skoallen komt it brûken fan it Frysk yn de
ynformele setting foar. Op rom 85% fan de skoallen bart dat troch learkrêften ûnderling en op wat
mear as 85% fan ’e skoallen troch learkrêften mei âlden. Op rom trijefearns fan ’e skoallen wurdt troch
learkrêften ek mei learlingen ûnderling Frysk praten en op wat mear as 70% fan de net-trijetalige
skoallen prate learlingen ûnderling Frysk mei-inoar. Ek it gebrûk fan it skriftlike Frysk komt op hast
15% fan ’e skoallen foar.

Trijetalige skoallen: Yn ferliking mei de net-trijetalige skoallen wurdt dúdlik dat it brûken fan it
Frysk yn ’e ynformele setting op trijetalige skoallen folle faker foarkomt. Op alle skoallen wurdt troch
learkrêften ûnderling Frysk praten. Ek wurdt op alle skoallen troch learkrêften mei âlden en mei
learlingen Frysk praten yn ’e ynformele situaasjes. It praten fan it Frysk troch learlingen ûnderling bart
net op alle skoallen. Trije skoallen (4,3%) jouwe oan dat dat net bart, tsjin 67 skoallen (95,7%) oer dêr’t
it wol bart. Ek wurdt it Frysk op hast 60% fan ’e trijetalige skoallen yn ’e skriftlike kommunikaasje brûkt.
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6.2.4.	GEBRÛK FAN IT FRYSK BÛTEN IT
FAK OM NEI IT FAK FRYSK OP IT
ROASTER
Yn haadstik 5 is yngien op ’e skoallen dy’t it fak Frysk oanbiede, wêrom’t se dat dogge en hoe’t dat fak
der dan útsjocht. Dat betsjut net dat op skoallen dêr’t it fak Frysk net oanbean wurdt gjin omtinken is
foar de Fryske taal.

Gjin fak Frysk op it roaster: Op hast twa tredde fan ’e skoallen dêr’t it fak Frysk net op it roaster stiet
wurdt wol gebrûk makke fan it Frysk yn ’e ynformele situaasjes. Op de helte fan ’e skoallen komt dat
foar by learkrêften ûnderling. Ek prate learkrêften op wat mear as 45% fan de skoallen Frysk mei de
âlden. It gebrûk fan it Frysk mei learlingen is wol minder. Op rom 30% fan ’e skoallen dêr’t gjin fak Frysk
jûn wurdt, prate learkrêften mei learlingen Frysk yn ’e ynformele situaasjes. Op trettjin fan de santich
skoallen (18,6%) wurdt troch learlingen ûnderling Frysk praten. It skriftlik brûken fan de Fryske taal
komt net foar op dy skoallen.

Fak Frysk op it roaster: Op trije skoallen nei wurdt it Frysk yn ’e ynformele situaasjes brûkt op skoallen
dêr’t it Frysk ek op it roaster stiet as fak. Rom 95% fan ’e learkrêften op dy skoallen praat ûnderling
Frysk mei-inoar en/of mei âlden. Op wat mear as 90% fan de skoallen komt it brûken fan it Frysk yn ’e
ynformele setting ek foar tusken learkrêften en learlingen. Learlingen prate op rom 85% fan ’e skoallen
dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet ûnderling Frysk mei-inoar. It brûken fan it Frysk yn ’e skriftlike
kommunikaasje komt allinnich foar op skoallen dêr’t it Frysk ek as fak op it roaster stiet.

6.3.		ATTITUDEN OANGEANDE DE
FRYSKE TAAL EN KULTUER
Oan ’e skoallen is frege om te reagearjen op fiif stellings oangeande de Fryske taal en kultuer as
skoalfak op in fiifpunts-skaal fan útsprutsen posityf nei útsprutsen negatyf. Yn Tabel 40 binne de fiif
stellings dy’t steld binne foar de Fryske taal en kultuer (as skoalfak) werjûn. Yn Figuer 35 binne de
reaksjes op dy stellings werjûn foar de 412 reguliere PÛ-skoallen.
TABEL 40 STELLINGS OANGEANDE DE FRYSKE TAAL EN KULTUER (AS SKOALFAK) OP REGULIERE PÛSKOALLEN
1.

Fine jo it wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt?

2.

Fine jo it wichtich dat it Frysk ek as ynstruksjetaal by oare fakken ynsetten wurdt?

3.

Wat fine (neffens jo ynskatting) de oare learkrêften fan it fak?

4.

Wat fine (neffens jo ynskatting) de learlingen fan it fak?

5.

Wat fine (neffens jo ynskatting) de âlden fan it fak?
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Figuer 35: Attituden oangeande de Fryske taal en kultuer (as skoalfak) op reguliere PÛ-skoallen
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6.3.1.	ATTITUDEN OANGEANDE DE
FRYSKE TAAL EN KULUTUER
NEI GEBIET
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat 52 reguliere PÛ-skoallen (12,6%) it net wichtich
fine dat it Frysk as fak oanbean wurdt. Fjirtich skoallen (9,7%) dogge dat dan ek net. Fan ’e skoallen
dy’t it net wichtich fine dat it fak Frysk oanbean wurdt, steane 32 yn it net-Fryske taalgebiet (7,8%) en
tweintich yn it Fryske taalgebiet (4,6%). Dochs steane de skoallen oer it algemien (76,0%) wol (in bytsje)
posityf tsjin it oanbieden fan it fak Frysk oer. Dêr binne ek fjirtjin skoallen (3,4%) by út it net-Fryske
taalgebiet. Fyftjin skoallen (3,6%) dy’t (in bytsje) posityf steane tsjin it oanbieden fan it fak Frysk oer
dogge dat sels lykwols (noch) net.
Rom 35% fan ’e skoallen stiet ek (útsprutsen) posityf tsjin it brûken fan it Frysk as ynstruksjetaal by
oare fakken oer. Dêr binne ek fiif skoallen (1,2%) by út it net-Fryske taalgebiet. Twa skoallen (0,5%) dy’t
(útsprutsen) posityf steane tsjin it oanbieden fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken oer biede
sels it fak Frysk (noch) net oan. Oan ’e oare kant is ek rom 35% fan ’e skoallen (in bytsje) negatyf oer
it brûken fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken. It giet dêrby om 42 skoallen yn it net-Fryske
taalgebiet (10,2%) en 114 skoallen yn it Fryske taalgebiet (27,7%). 58 skoallen (14,1%) dy’t (in bytsje)
negatyf stean tsjin it oanbieden fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken oer biede sels it fak Frysk
(noch) net oan.
Rom de helte fan de learkrêften stiet (útsprutsen) posityf tsjin it oanbieden fan it fak Frysk oer.
Dêr binne ek tolve skoallen (2,9%) by út it net-Fryske taalgebiet. Tolve skoallen (2,9%) dy’t ynskatte
dat learkrêften in bytsje posityf steane tsjin it oanbieden fan it fak Frysk oer dogge dat sels lykwols
(noch) net. Oan ’e oare kant stiet, neffens de ynskatting fan de skoallen, ek rom 15% fan ’e learkrêften
(útsprutsen) negatyf tsjin it oanbieden fan it fak Frysk oer. It giet dêrby om 34 skoallen yn it net-Fryske
taalgebiet (8,3%) en 39 skoallen yn it Fryske taalgebiet (9,5%). 39 skoallen (9,5%) dy’t ynskatte dat
learkrêften (útsprutsen) negatyf steane tsjin it oanbieden fan it fak Frysk oer dogge dat sels dan ek
(noch) net.
Neffens de ynskatting fan ’e skoallen steane learlingen op rom 40% fan de skoallen ek (útsprutsen)
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posityf tsjin it fak Frysk oer. Dêr binne ek twa skoallen (0,7%) by út it net-Fryske taalgebiet. Acht skoallen
(1,9%) dy’t ynskatte dat learlingen (útsprutsen) posityf steane tsjin it fak Frysk oer biede dat sels lykwols
(noch) net oan. Hast in fearn fan ’e skoallen tinke dat learlingen (útsprutsen) negatyf steane tsjin it fak
Frysk oer. It giet dêrby om 31 skoallen yn it net-Fryske taalgebiet (7,5%) en santich skoallen yn it Fryske
taalgebiet (17,0%). 39 skoallen (9,5%) dy’t ynskatte dat learlingen (útsprutsen) negatyf steane tsjin it fak
Frysk oer dogge dat sels dan ek (noch) net.
Ta beslút, de ynskatting is dat âlden oer it algemien (43,2%) ek (útsprutsen) posityf binne dat de
skoallen it fak Frysk oanbiede. Dêr binne ek fjouwer skoallen (1,0%) by út it net-Fryske taalgebiet.
Fjouwer skoallen (1,0%) dy’t ynskatte dat âlden (in bytsje) posityf steane tsjin it oanbieden fan it fak
Frysk oer dogge dat sels lykwols (noch) net. Oan ’e oare kant tinke 93 skoallen (22,6%) dat âlden
(útsprutsen) negatyf steane tsjin it fak Frysk oer. It giet dêrby om 36 skoallen yn it net-Fryske taalgebiet
(8,7%) en 57 skoallen yn it Fryske taalgebiet (13,8%). 43 skoallen (10,4%) dy’t ynskatte dat âlden negatyf
steane tsjin it fak Frysk oer dogge dat sels dan ek (noch) net.

6.3.2.	ATTITUDEN OANGEANDE DE
FRYSKE TAAL EN KULTUER NEI
TAALPROFYL
Profyl A: Hast alle skoallen fine it wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt. Hast 20% fan ’e skoallen is
dêr in bytsje posityf oer en rom trijefearns fan ’e skoallen is útsprutsen posityf oer it belang fan it fak
Frysk. Trije skoallen (2,7%) kieze gjin kant en jouwe oan dat hja neutraal steane tsjin it belang fan it fak
Frysk oer.
Hast 70% fan ’e skoallen fynt it wichtich dat it Frysk ynsetten wurdt as ynstruksjetaal by oare fakken.
41 skoallen (36,3%) steane dêr útsprutsen posityf tsjinoer en 37 skoallen (32,7%) in bytsje posityf.
Oan ’e oare kant binne der ek acht skoallen dy’t it net wichtich fine en dêr in bytsje negatyf (2,7%) of
útsprutsen negatyf (4,4%) oer binne. De oare 27 skoallen (23,9%) kieze gjin kant en binne neutraal.
De ynskatting fan rom 85% fan ’e skoallen is dat de learkrêften (útsprutsen) posityf binne oer it
oanbieden fan it fak Frysk. Twa skoallen (1,8%) tinke dat de learkrêften in bytsje negatyf steane tsjin it
fak Frysk oer. Trettjin skoallen (11,5%) kieze gjin kant en jouwe oan dat learkrêften neutraal binne.
De ynskatting fan wat mear as 65% fan ’e skoallen is dat de learlingen (útsprutsen) posityf binne oer
it fak Frysk. Fiif skoallen (4,4%) tinke dat de learlingen in bytsje negatyf steane tsjin it fak Frysk oer. 34
skoallen (30,1%) kieze gjin kant en jouwe oan dat learlingen neutraal binne.
De ynskatting fan hast trijefearns fan ’e skoallen is dat de âlden (útsprutsen) posityf binne oer it fak
Frysk. Seis skoallen (5,3%) tinke dat âlden in bytsje negatyf binne oer it fak Frysk. 23 skoallen (20,4%)
kieze gjin kant en jouwe oan dat âlden neutraal binne.

Profyl B: Hast alle skoallen fine it wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt. Wat mear as 40% fan ’e
skoallen is dêr in bytsje posityf oer en wat mear as de helte fan ’e skoallen is útsprutsen posityf oer it
belang fan it fak Frysk. Sân skoallen (8,4%) kieze gjin kant, en jouwe oan dat hja neutraal steane tsjin it
belang fan it fak Frysk oer.
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Hast de helte fan de skoallen fynt it ek wichtich dat it Frysk ynsetten wurdt as ynstruksjetaal by oare
fakken. Tsien skoallen (12,0%) steane dêr útsprutsen posityf tsjinoer en 31 skoallen (37,3%) in bytsje
posityf. Oan ’e oare kant binne der ek achttjin skoallen dy’t it net wichtich fine en dêr in bytsje negatyf
(13,3%) of útsprutsen negatyf (8,4%) oer binne. De oare 24 skoallen (28,9%) kieze gjin kant en binne
neutraal.
De ynskatting fan rom twa tredde fan ’e skoallen is dat de learkrêften (útsprutsen) posityf binne oer
it oanbiedn fan it fak Frysk. Rom in kwart fan ’e skoallen kieze gjin kant en jouwe oan dat learkrêften
neutraal binne. Teffens binne der fjouwer skoallen (4,8%) dy’t tinke dat learkrêften in bytsje negatyf
binne oer it oanbieden fan it fak Frysk.
De ynskatting fan hast 45% fan de skoallen is dat de learlingen (útsprutsen) posityf binne oer it fak
Frysk. Tolve skoallen (14,5%) tinke dat de learlingen in bytsje negatyf steane tsjin it fak Frysk oer en ien
skoalle (1,2%) skat yn dat learlingen útsprutsen negatyf binne. 33 skoallen (39,8%) kieze gjin kant en
jouwe oan dat learlingen neutraal binne.
De ynskatting fan hast 45% fan de skoallen is dat de âlden (útsprutsen) posityf binne oer it fak Frysk.
seis skoallen (7,2%) tinke dat âlden in bytsje negatyf binne oer it fak Frysk. Fjirtig skoallen (48,2%) kieze
gjin kant en jouwe oan dat âlden neutraal binne.

Profyl C: Rom 85% fan ’e skoallen is (útsprutsen) posityf oer it belang fan it oanbieden fan it fak Frysk,
alve skoallen (12,1%) steane dêr neutraal tsjinoer. Der is teffens ien skoalle (1,1%) dy’t it net wichtich
fynt dat it fak Frysk oanbean wurdt, sy stiet dêr in bytsje negatyf tsjinoer.
Tritich skoallen fine it ek wichtich dat it Frysk ynsetten wurdt as ynstruksjetaal by oare fakken. Fiif
skoallen (5,5%) steane dêr útsprutsen posityf tsjinoer en 25 skoallen (27,5%) binne in bytsje posityf.
Oan ’e oare kant binne der ek 27 skoallen (29,7%) dy’t it net wichtich fine. Santjin skoallen (18,7%) binne
dêr in bytsje negatyf oer en tsien skoallen (11,0%) fine dat útsprutsen negatyf. De oare 34 skoallen
(37,4%) kieze gjin kant en binne neutraal.
De ynskatting fan hast de helte fan ’e skoallen is dat de learkrêften (útsprutsen) posityf binne oer it
oanbieden fan it fak Frysk. Alve skoallen tinke dat de learkrêften in bytsje negatyf (11,0%) of útsprutsen
negatyf (1,1%) steane tsjin it fak Frysk oer. Tritich skoallen (33,0%) kieze gjin kant en jouwe oan dat
learkrêften neutraal binne.
De ynskatting fan rom 40% fan ’e skoallen is dat de learlingen (útsprutsen) posityf binne oer it fak
Frysk. 26 skoallen tinke dat de learlingen in bytsje negatyf (24,2%) of útsprutsen negatyf (4,4%) steane
tsjin it fak Frysk oer. Ek binne der 26 skoallen (28,6%) dy’t gjin kant kieze en oanjouwe dat learlingen
neutraal binne.
De ynskatting fan krekt wat mear as de helte fan ’e skoallen is dat de âlden (útsprutsen) posityf
binne oer it fak Frysk. Alve skoallen tinke dat de âlden in bytsje negatyf (9,9%) of útsprutsen negatyf
(2,2%) steane tsjin it fak Frysk oer. 34 skoallen (37,4%) kieze gjin kant en jouwe oan dat âlden neutraal
binne.

Profyl D: Fjouwer fan ’e skoallen (66,7%) fynt it wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt. Ien skoalle
is dêr útsprutsen posityf oer, trije skoallen binne in bytsje posityf. De oare twa skoallen (33,3) steane
neutraal tsjin it belang fan it Frysk as fak oer.
Ien fan ’e skoallen (16,7%) fynt it wichtich dat it Frysk as ynstruksjetaal brûkt wurdt by oare fakken,
sy stiet dêr in bytsje posityf tsjinoer. Oan ’e oare kant fine trije skoallen (50,0%) dat net wichtich. Twa
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skoallen (33,3%) steane dêr in bytsje negatyf tsjinoer en ien skoalle (16,7%) is útsprutsen negatyf.
Teffens kieze twa skoallen (33,3%) gjin kant, hja binne dêr neutraal oer.
De ynskatting fan ien skoalle (16,7%) is dat de learkrêften in bytsje posityf binne oer it oanbieden
fan it fak Frysk. Der is ek ien skoalle (16,7%) dy’t tinkt dat learkrêften in bytsje negatyf binne oer it fak
Frysk. Fjouwer skoallen (66,7%) kieze gjin kant en jouwe oan dat learkrêften neutraal binne.
De ynskatting fan twa skoallen (33,3%) is dat de learlingen in bytsje posityf binne oer it fak Frysk. De
oare fjouwer skoallen (66,7%) kieze gjin kant en jouwe oan dat learlingen neutraal binne.
De ynskatting fan ien skoalle (16,7%) is dat de âlden útsprutsen posityf binne oer it fak Frysk. Twa
skoallen (33,3%) tinke dat âlden in bytsje posityf binne oer it Frysk as fak. Ien skoalle skat yn dat de
âlden in bytsje negatyf (16,7%) steane tsjin it fak Frysk oer. Teffens binne der twa skoallen (33,3%) dy’t
gjin kant kieze. Hja jouwe oan dat âlden neutraal binne.

Profyl E: Rom de helte fan ’e skoallen fynt it wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt. Seis skoallen
(11,5%) binne dêr útsprutsen posityf oer en 23 skoallen (44,2%) binne in bytsje posityf. Fjirtjin skoallen
(26,9%) steane neutraal tsjin it belang fan it Frysk as fak oer. Der binne teffens njoggen skoallen dy’t
it net wichtich fine dat it fak Frysk oanbean wurdt, sân skoallen (13,5%) steane dêr in bytsje negatyf
tsjinoer en ek twa skoallen (3,8%) binne dêr útsprutsen negatyf oer.
Ien fan ’e skoallen (1,9%) fynt it wichtich dat it Frysk as ynstruksjetaal brûkt wurdt by oare fakken,
hja stiet dêr in bytsje posityf tsjinoer. It grutste part fan ’e skoallen fynt it lykwols net wichtich dat
it Frysk as ynstruksjetaal ynsetten wurdt by oare fakken. Hja binne dêr in bytsje negatyf (40,4%) of
útsprutsen negatyf (40,4%) oer. Teffens binne der njoggen skoallen (17,3%) dy’t gjin kant kieze, hja
binne dêr neutraal oer.
De ynskatting fan tolve skoallen (23,1%) is dat de learkrêften in bytsje posityf binne oer it fak Frysk.
Oan ’e oare kant tinkt in fearn fan ’e skoallen dat de learkrêften in bytsje negatyf steane tsjin it fak Frysk
oer. Mear as de helte fan ’e skoallen kiest lykwols gjin kant en jout oan dat learkrêften neutraal binne.
De ynskatting fan tsien skoallen (19,2%) is dat de learlingen in bytsje posityf binne oer it fak Frysk.
Oan ’e oare kant binne der achttjin skoallen dy’t tinke dat de learlingen in bytsje negatyf (28,8%) of
útsprutsen negatyf (5,8%) steane tsjin it fak Frysk oer. Teffens kiest rom 45% fan ’e skoallen gjin kant.
Hja jouwe oan dat learlingen neutraal binne.
De ynskatting fan ien skoalle (1,9%) is dat de âlden útsprutsen posityf binne oer it fak Frysk. Fjouwer
skoallen (7,7%) tinke dat âlden in bytsje posityf binne oer it fak Frysk. Oan ’e oare kant binne der 24
skoallen dy’t tinke dat de âlden in bytsje negatyf (44,2%) of útsprutsen negatyf (1,9%) steane tsjin it fak
Frysk oer. Teffens binne der 23 skoallen (44,2%) dy’t gjin kant kieze. Hja jouwe oan dat âlden neutraal
binne.

Profiel F: Hast 30% fan ’e skoallen fynt it wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt. Fiif skoallen (10,9%)
binne dêr útsprutsen posityf oer en acht skoallen (17,4%) binne in bytsje posityf. Sân skoallen (15,2%)
steane neutraal tsjin it belang fan it Frysk as fak oer. It grutste part fan ’e skoallen fynt it lykwols net
wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt. Fjirtjin skoallen (30,4%) steane dêr in bytsje negatyf tsjinoer en
tolve skoallen (25,5%) binne dêr útsprutsen negatyf oer.
Hast 90% fan ’e skoallen fynt it net wichtich dat it Frysk brûkt wurdt as ynstruksjetaal by oare
fakken. Seis skoallen (13,0%) steane dêr in bytsje negatyf tsjinoer en rom trijefearns fan ’e skoallen is
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útsprutsen negatyf. Fiif skoallen (10,9%) kieze gjin kant en binne dêr neutraal oer.
De ynskatting fan sân skoallen (15,2%) is dat de learkrêften in bytsje posityf binne oer it fak Frysk.
Oan ’e oare kant binne der 25 skoallen dy’t tinke dat de learkrêften in bytsje negatyf (19,6%) of
útsprutsen negatyf (34,9%) steane tsjin it fak Frysk oer. Fjirtjin skoallen (30,4%) kieze gjin kant en jouwe
oan dat learkrêften neutraal binne.
De ynskatting fan ien skoalle (2,2%) is dat de learlingen útsprutsen posityf binne oer it fak Frysk
en fiif skoallen (10,9%) tinke dat learlingen in bytsje posityf tsjin it fak Frysk oer steane. Oan ’e oare
kant binne der 25 skoallen dy’t tinke dat de learlingen in bytsje negatyf (32,6%) of útsprutsen negatyf
(21,7%) steane tsjin it fak Frysk oer. Teffens binne der fyftjin skoallen (32,6%) dy’t gjin kant kieze. Hja
jouwe oan dat learlingen neutraal binne.
De ynskatting fan ien skoalle (2,2%) is dat de âlden útsprutsen posityf binne oer it fak Frysk. Twa
skoallen (4,3%) skatte yn dat âlden in bytsje posityf binne oer it fak Frysk. Oan ’e oare kant binne der
29 skoallen dy’t tinke dat de âlden in bytsje negatyf (28,3%) of útsprutsen negatyf (34,8%) steane tsjin
it fak Frysk oer. Teffens binne der fjirtjin skoallen (30,4%) dy’t gjin kant kieze. Hja jouwe oan dat âlden
neutraal binne.

Profyl G: Alhoewol’t de skoallen mei in profyl G gjin Frysk as fak oanbiede op skoalle, is der wol ien
skoalle (4,8%) útsprutsen posityf oer it belang fan it fak Frysk. It grutste part fan dy skoallen fynt it
lykwols net wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt. Fjouwer skoallen (19,0%) steane dêr in bytsje
negatyf tsjinoer en tolve skoallen (57,1%) binne útsprutsen negatyf. De oare fjouwer skoallen (19,0%)
kieze gjin kant en jouwe oan neutraal te wêzen.
Fjouwer skoallen (19,0%) steane neutraal tsjin it belang fan it oanbieden fan it Frysk as ynstruksjetaal
by oare fakken oer. De oare santjin skoallen fine it net wichtich dat it Frysk ynsetten wurdt as
ynstruksjetaal by oare fakken en binne dêr in bytsje negatyf (4,8%) of útsprutsen negatyf (76,2%) oer.
De ynskatting fan santjin skoallen is dat de learkrêften in bytsje negatyf (9,5%) of útsprutsen negatyf
(71,4%) steane tsjin it oanbieden fan it fak Frysk oer. De oare fjouwer skoallen (19,0%) kieze gjin kant
en jouwe oan dat learkrêften neutraal binne.
De ynskatting fan ’e measte skoallen is dat learlingen negatyf wêze sille oer it fak Frysk. Trije skoallen
(14,3%) tinke dat learlingen in bytsje negatyf binne oer it fak Frysk en alve skoallen (52,4%) skatte yn dat
learlingen útsprutsen negatyf binne oer it fak Frysk. Teffens kiest in tredde fan ’e skoallen gjin kant, hja
jouwe oan dat learlingen neutraal steane tsjin it fak Frysk oer.
De ynskatting fan sechtsjin skoallen is dat de âlden in bytsje negatyf (14,3%) of útsprutsen negatyf
(61,9%) steane tsjin it fak Frysk oer. Fiif skoallen (23,8%) kieze gjin kant en jouwe oan dat de âlden
neutraal binne.
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7 Ambysjes PÛ
OANGEANDE IT FRYSK (AS FAK)

Njonken de hjoeddeistige situaasje oangeande it (fak) Frysk is ek oan skoallen frege wat sy yn de
takomst mei it (fak) Frysk dwaan wolle soenen. Mei oare wurden, hokker ambysjes hawwe skoallen
oangeande it (fak) Frysk?
Yn de earste paragraaf is yn it algemien omtinken foar it tal skoallen dat ambysjes yn gearhing
mei it kurrikulêre spinneweb fan Van den Akker e.o. (2006) formulearre hat. De dielparagrafen
ûnder §7.2 spitse harren dêrnei ta op de ferskate ûnderdielen fan it kurrikulêre spinneweb nei it
taalprofyl fan de skoallen. §7.2 bestiet dêrtroch út de neikommende ûnderdielen: (1) fisy, (2) tiid, (3)
leardoelen, learynhâld en learaktiviteiten, (4) boarnen en materialen, (5) toetsing, (6) dosintrollen en (7)
learomjouwing.

7.1.		

AMBYTSJES YN IT KURRIKULÊRE
SPINNEWEB (ALGEMIEN)

De ambysjes fan de skoallen binne oardere neffens it kurrikulêre spinneweb fan Van den Akker e.o.
(2006). Yn Figuer 36 is in werjefte fan it tal PÛ-skoallen jûn, dat in ambysje oangeande in ûnderdiel
fan it kurrikulêre spinneweb formulearre hat. Benammen op de ûnderdielen oangeande fisy (72,1%),
beliedsmjittich (65,8%) likegoed as wat meartaligens (26,0%) oanbelanget, en boarnen en materialen
(54,6%) binne ambysjes formulearre. De ûnderdielen dêr’t yn ferliking mar in bytsje ambysjes oer
formulearre binne, binne learomjouwing (6,3%), leardoelen (4,9%) en learaktiviteiten (4,4%). Fierders
binne der ek 34 skoallen (8,3%) dy’t oanjûn hawwe (perfoarst) gjin ambysjes oangeande it (fak) Frysk
te hawwen. Dat kin oan ’e iene kant wêze omdat de skoalle tefreden is mei wat der al dien wurdt
oangeande it (fak) Frysk en oan ’e oare kant omdat de skoalle yn in gebiet stiet dêr’t it Frysk gjin rol
spilet (tink oan de skoallen op de Waadeilannen, sjoch ek §4.1).
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Figuer 36: Ambysjes fan skoallen oangeande it (fak) Frysk fan reguliere PÛ-skoallen oardere neffens it kurrikulêre spinneweb fan Van
den Akker e.o. (2006)
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7.2.		AMBYSJES YN IT KURRIKULÊRE
SPINNEWEB FOAR ELK
TAALPROFYL
7.2.1. FISY - WÊRTA LEARE SY?
Lykas oanjûn jout hast trijefearns fan de skoallen oan ambysjes te hawwen oangeande fisy. Dêrby
binne ferskate ûnderdielen te ûnderskieden. Oan de iene kant binne der skoallen dy’t oanjûn hawwe
dat se belied oangeande it (fak) Frysk ûntwikkelje wolle. Fierders binne der ek skoallen dy’t it (fak) Frysk
yn in breder perspektyf lûke wolle en ambysjes yn ’e rjochting fan meartalich ûnderwiis hawwe. Yn
Tabel 41 binne de oantallen en persintaazjes skoallen, dy’t eksplisyt oanjûn hawwe in beskate ambysje
oangeande ien fan dy tema’s te hawwen, nei taalprofyl werjûn.
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TABEL 41 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES OANGEANDE IT (FAK)
FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY FISY NEI TAALPROFYL
Profyl A
(N=113)

Profyl B
(N=83)

Profyl C
(N=91)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=52)

Profyl F
(N=46)

Profyl G
(N=21)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

By de tiid
bringe tbp.

42

37,2

33

39,8

44

48,4

6

100

22

42,3

16

34,8

5

23,8

Trochgroeie

-

-

14

16,9

27

29,7

0

0

4

7,7

3

6,5

0

0

Oriïntaasje MT

9

8,0

10

12

4

4,4

0

0

1

1,9

0

0

0

0

Sertifisearje

23

20,4

11

13,3

6

6,6

1

16,7

0

0

0

0

0

0

Ynternasjon.

7

6,2

0

0

1

1,1

0

0

1

1,9

1

2,2

0

0

N=412

7.2.1.1. BY DE TIID BRINGE EN
ÛNTWIKKELING FAN IT
TAALBELIEDSPLAN
(OANGEANDE DE FRYSKE TAAL)
In grut tal reguliere PÛ-skoallen hat oanjûn dat it taalbeliedsplan yn ûntwikkeling is of by de tiid brocht
wurde moat (sjoch Tabel 41). Fan de 274 reguliere PÛ-skoallen dêr’t no al in algemien taalbeliedsplan is,
hat krekt wat mear as 35% oanjûn dat dat nedich is. It giet dêrby om 31 profyl A-skoallen, fyftjin profyl
B-skoallen, 29 profyl C-skoallen, trije profyl D-skoallen, tolve profyl E-skoallen, fiif profyl F-skoallen en
twa profyl G-skoallen.
Ek mear as in fearn fan de reguliere PÛ-skoallen sûnder algemien taalbeliedsplan soenen yn de
takomst wol graach in taalbelied formulearje wolle. It giet dêrby om alve profyl A-skoallen, achttjin
profyl B-skoallen, fyftjin profyl C-skoallen, trije profyl D-skoallen, tsien profyl E-skoallen, alve profyl
F-skoallen en trije profyl G-skoallen.
De skoallen jouwe oan dat it opstellen fan it taalbeliedsplan of it by de tiid bringen dêrfan nedich
is, oan ’e iene kant omdat it ferrûn is, mar oan ’e oare kant ek omdat der wizigings yn it team kommen
binne. Sa kin it wêze dat der in nije direkteur is dy’t graach syn eigen draai oan de skoalle jaan wol, mar
ek kin de taalkoördinator nei in oare skoalle gien wêze en is de nije taalkoördinator (as dy der al wer
is) it net iens mei it taalbelied sa’t dat der no leit. Wat ek opfalt is it tal skoallen dat oanjout dat se in nij
taalbelied nedich hawwe omdat der in fúzje tusken twa skoallen west hat.
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7.2.1.2. T
 ROCHGROEIE
YN TAALPROFILEN
It belied fan de Provinsje Fryslân (2015) is derop rjochte dat de ûntheffing dy’t skoallen no krigen
hawwe fan tydlike aard is. It stribjen is dat alle skoallen yn 2030 it (fak) Frysk wer op peil hawwe en
wer foldogge oan alle kearndoelen foar de Fryske taal en kultuer. In tal skoallen hat eksplisyt oanjûn
no al net tefreden te wêzen mei de stân fan saken oangeande it fak Frysk en wol graach belied meitsje
wêrtroch’t dat sa gau mooglik feroaret en sy trochgroeie kinne nei in folgjend taalprofyl. Omdat de
fraach net eksplisyt steld is, giet it om minimale oantallen! Allinnich de skoallen dy’t eksplisyt neamd
hawwe dat se trochgroeie wolle nei it boppelizzende taalprofyl wurde neamd, wat net sizze wol dat
oare skoallen dy ambysje net hawwe.
Mei-inoar hawwe 48 reguliere PÛ-skoallen (16,1%) dêr in ambysje oer formulearre (sjoch Tabel 41).
Fansels hawwe profyl A-skoallen dat net oanjûn, sy sitte al yn it heechste taalprofyl. Goed 15% fan de
profyl B-skoallen wol sa gau mooglik nei profyl A trochgroeie. Hast 30% fan de profyl C-skoallen wol
trochgroeie nei in profyl B en wêr’t dat mooglik is ek nei profyl A. Net ien fan de skoallen mei in profyl
D hat eksplisyt oanjûn dat se nei in heger profyl trochgroeie wolle. Dat kin ferklearre wurde troch te
sjen nei kearndoelen dêr’t dy skoallen no oandacht foar hawwe, dat binne de passive kearndoelen. De
kearndoelen dêr ’t op dit stuit dus noch gjin omtinken foar is op dy skoallen, binne de kearndoelen
dy’t geane oer it aktyf brûke kinnen fan de Fryske taal (sprekken en skriuwen). Mei it each op it gebiet
dêr’t dy skoallen yn lizze (sjoch ek §4.1) sjogge skoallen dat as dreech te realisearjen. Tagelyk binne der
fjouwer skoallen mei in profyl E en trije skoallen mei in profyl F, dy’t eksplisyt oanjûn hawwe dat se nei
in heger taalprofyl trochgroeie wolle.

7.2.1.3. MEARTALIGENS
Mei-inoar 24 reguliere PÛ-skoallen (5,8%) hawwe eksplisyt oanjûn dat sy harren oriïntearje wolle op it
oanbieden fan meartalich ûnderwiis al as net neffens in konsept fan de trijetalige skoalle. It giet dêrby
benammen om skoallen mei in profyl A (8,0%) en profyl B (12,0%), mar ek fjouwer profyl C-skoallen
(4,4%) en ien profyl E-skoalle (1,9%) hawwe oanjûn nei it konsept fan de trijetalige skoalle sjen te wollen.
Yn §4.5.2 is nei foarren kommen dat der op dit stuit 70 trijetalige skoallen (yn ûntwikkeling) binne.
sechstjin skoallen mei in profyl A (14,2%) hawwe oanjûn dat sy harren yn de takomst as trijetalige
skoalle sertifisearje wolle en fierders binne der sân skoallen mei in profyl A (6,2%) dy’t oanjûn hawwe

24

MySchoolsNetwork is

dat se trochgroeie wolle nei in folgjende fariant fan it konsept fan de trijetalige skoalle (byg. nei de

in ynternetplatfoarm dêr’t

3TS plus-fariant). Tsien skoallen mei in B-profyl (12,0%) hawwe oanjûn dat se harren yn de takomst as

primêr en fuortset

learlingen fan ferskate

trijetalige skoalle sertifisearje wolle en ien skoalle mei in B-profyl (1,2%) hat oanjûn dêryn trochgroeie te

ûnderwiisskoallen oer de

wollen. Seis fan de profyl C-skoallen (6,6%) jouwe oan dat se harren yn de takomst graach as trijetalige

manier mei-inoar yn kontakt

hiele wrâld op in feilige
komme kinne. De fiertaal is

skoalle sertifisearje wolle, krekt as ien profyl D-skoalle (16,7%).

yn prinsipe Ingelsk, mar der

Ynternasjonalisearring is tsjintwurdich ek in ûnderwerp op skoallen. It yn kontakt kommen mei
bern (it leafst) fan oer de hiele wrâld stiet dêrby sintraal, sadat learlingen û.o. fan inoars gebrûken leare
kinne en better wurde yn it skriftlik brûken fan it Ingelsk (en Frysk). MySchoolsNetwork

24

is in platfoarm

wurde ek projekten en
eveneminten yn ûnderskate
minderheidstalen, lykas it
Frysk, organisearre. Foar
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foar learlingen dêr’t dat mooglik is en ferskate skoallen hawwe oanjûn dêr yn de takomst ek (fierder)
mei wurkje te wollen. Sân skoallen mei in profyl A (6,2%) hawwe oanjûn dat se mei MySchoolNetwork
begjinne wolle sadat op learkrêft- likegoed as op learlingnivo kontakt socht wurde kin mei it bûtenlân.
Itselde jildt foar ien profyl C-skoalle (1,1%) en ien profyl E-skoalle (1,9%) en ien skoalle mei in profyl F
(2,2%).

7.2.2.

TIID - WANNEAR LEARE SY?

Hast 15% fan de skoallen hat in ambysje formulearre oangeande de bestege tiid oan it fak Frysk. It giet
dêrby om twa aspekten: alderearst binne der in soad skoallen dy’t oanjûn hawwe dat der op dit stuit
gjin trochgeande learline is en dat der yn de ferskate groepen mear tiid oan it fak Frysk bestege wurde
moat om dy trochgeande learline wol te beävensearjen. In twadde aspekt is de manier wêrop’t it (fak)
Frysk stal jûn wurde moat.
Yn Tabel 42 binne de oantallen en persintaazjes skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe in beskate
ambysje te hawwen oangeande ien fan dy aspekten nei taalprofyl werjûn. De skoallen mei profyl D en
profyl G binne net yn dy tabel opnommen, omdat sy gjin eksplisite ambysje oangeande it ûnderdiel tiid
formulearre hawwe. It docht bliken dat krekt wat mear as 15% fan de skoallen mei in profyl A en profyl
B in dúdlikere trochgeande learline opsette wolle foar alle kearndoelen foar it fak Frysk, wêrby’mear
tiid oan it fak Frysk bestege wurde moat. Ek tsien skoallen mei in profyl C (11,0%), fjouwer skoallen mei
in profyl E (7,7%) en twa skoallen mei in F-profyl (4,3%) hawwe oanjûn dat der in dúdlikere trochgeande
learline komme moat. Dy skoallen hawwe lykwols benammen oanjûn dat sy mear tiid besteegje wolle
oan datjinge dat sy al dogge en dat dat earst dúdlik yn alle groepen stal jûn wurde moat, eardat in
trochgeande learline foar alle kearndoelen opsteld wurde kin.
Tagelyk binne der trije skoallen mei in A-profyl (2,7%), fiif skoallen mei in profyl B (6,0%) en fjouwer
skoallen mei in profyl C (4,4%) dy’t yn de takomst Fryske (en Ingelske) deidielen ynfiere wolle, wêrby’t
de fier- en ynstruksjetaal op dy dagen oanslute sil by de taal fan dat deidiel. Dat betsjut dat dy skoallen
it Frysk (en Ingelsk) mear brûke wolle as ynstruksjetaal by oare fakgebieten.
TABEL 42: PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES OANGEANDE IT (FAK)
FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY TIID FOAR ELK TAALPROFYL
N=385

Profyl A
(N=113)

Profyl B
(N=83)

Profyl C
(N=91)

Profyl E
(N=52)

Profyl F
(N=46)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Trochgeande
learline

18

15,9

13

15,7

10

11,0

4

7,7

2

4,3

Fryske deidielen

3

2,7

5

6,0

4

4,4

0

0

0

0

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

122

7.2.3.	LEARDOELEN, LEARYNHÂLD EN
LEARAKTIVITEITEN - WANNEAR,
WAT EN HOE LEARE SY?
Lykas oanjûn hat mar in lyts tal skoallen in ambysje oangeande leardoelen (4,9%) en learaktiviteiten
(4,4%) formulearre. Allinnich it tal skoallen dat eksplisyt ambysjes formulearre hat oangeande it
ûnderdiel learynhâld sit noch relatyf heech (17,2%). Omdat dy trije ûnderdielen op ’e selde streek
steane, is derfoar keazen om dy trije mei-inoar yn dizze paragraaf op te nimmen. Yn Tabel 43 binne
de oantallen en persintaazjes skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe in beskate ambysje te hawwen
oangeande ien fan dy ûnderdielen nei taalprofyl werjûn. De skoallen mei profyl D en profyl G binne net
yn dy tabel opnommen, omdat sy gjin eksplisite ambysje formulearre hawwe oangeande it ûnderdiel
leardoel, learynhâld of learaktiviteit. Yn Tabel 43 wurdt dúdlik dat:

>	De measte ambysjes (11,4%) oangeande it lêzen yn it Frysk (kearndoel 20) formulearre binne,
benammen by profyl B en profyl C-skoallen. In soad skoallen jouwe oan dat se mear Fryske boeken
oanskaffe wolle of fia biblioteken it oanbod op peil bringe wolle;
>	Der ek in soad ambysjes (10,1%) formulearre binne oangeande it skriuwen yn it Frysk (kearndoel
21), benammen by profyl A- en profyl B-skoallen. In soad skoallen jouwe oan mear omtinken foar it
ûnderdiel stelle te wollen, wêrby’t de skreaune teksten dan ek benammen funksjoneel wêze moatte
(byg. foar de skoalkrante of nijsbrief);
>	Goed 5% fan de skoallen ek eksplisyt ambysjes formulearre hat oangeande it praten yn it Frysk
(kearndoel 19). Dat komt foar op skoallen yn alle taalprofilen. De measte fan dy skoallen jouwe
oan mear omtinken foar de monolooch te wollen, en dan benammen oangeande sprekbeurten en
boekbesprekken; en
>	De minste ambysjes formulearre binne oangeande kearndoel 17 (hâlding; 2,6%), kearndoel 22
(taalskôging; 3,4%) en kearndoel 18 (harkjen; 4,7%).
TABEL 43: PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES OANGEANDE IT (FAK)
FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY LEARDOELEN, -YNHÂLD EN -AKTIVITEITEN FOAR ELK
TAALPROFYL
N=385

Profyl A
(N=113)

Profyl B
(N=83)

Profyl C
(N=91)

Profyl E
(N=52)

Profyl F
(N=46)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Kearndoel 17

3

2,7

5

6,0

1

1,1

0

0

1

2,2

Kearndoel 18

3

2,7

6

7,2

3

3,3

3

5,8

3

6,5

Kearndoel 19

4

3,5

8

9,6

6

6,6

3

5,8

1

2,2

Kearndoel 20

9

8,0

15

18,1

18

19,8

2

3,8

0

0

Kearndoel 21

21

18,6

14

16,9

3

3,3

1

1,9

0

0

Kearndoel 22

3

2,7

4

4,8

2

2,2

3

5,8

1

2,2
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7.2.4.	BOARNEN EN MATERIALEN WÊRMEI LEARE SY?
Lykas oanjûn jout mear as de helte fan de skoallen oan ambysjes te hawwen oangeande boarnen
en materialen dy’t brûkt wurde kinne by it (fak) Frysk. It giet dêrby om ambysjes oangeande de nije
taalmetoade Spoar 8 likegoed as om it ynsetten fan oare boarnen en materialen om it fak Frysk wer
(better) stal te jaan. Yn Tabel 44 binne de persintaazjes en it tal skoallen dat eksplisyt oanjûn hat in
beskate ambysje te hawwen oangeande de nije taalmetoade Spoar 8 (oriïntearje, oanskaffe en ynfiere)
en oare boarnen en materialen nei taalprofyl werjûn.
TABEL 44: PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES OANGEANDE IT (FAK)
FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY BOARNEN EN MATERIALEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=113)

Profyl B
(N=83)

Profyl C
(N=91)

Profyl D
(N=6)

Profyl E
(N=52)

Profyl F
(N=46)

Profyl G
(N=21)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Oriïntearjea

17

15

18

21,7

26

28,6

0

0

10

19,2

1

2,2

0

0

Oanskaffea

21

18,6

18

21,7

17

18,7

2

33,3

6

11,5

0

0

0

0

Ynfierea

10

8,8

15

18,1

12

13,2

2

33,3

4

7,7

1

2,2

0

0

Lêsboeken

5

4,4

12

14,5

7

7,7

2

33,3

2

3,8

0

0

0

0

Memmetaalspr.

0

0

0

0

1

1,1

0

3

4

7,7

3

6,5

1

4,8

Oare

3

2,7

3

3,6

7

7,7

0

0

3

5,8

1

2,2

0

0

N=412

a) It giet dêrby om de oriïntaasje op, it oanskaffen fan en it ynfieren fan de nije taalmetoade Spoar 8.

7.2.4.1. ORIÏNTAASJE, OANSKAF EN
YMPLEMINTAASJE SPOAR 8
De skoalbesiten fan Taalplan Frysk hawwe om ’e selde tiid hinne west dat der ek krekt in nije
taalmetoade, Spoar 8, lansearre waard. Dat in soad skoallen de ambysjes hawwe om, nei tsien jier

Studio F, harren op in nije taalmetoade te oriïntearjen om dy dêrnei yn de takomst oan te skaffen en
yn te fieren is dan ek net frjemd. Sa komt út Tabel 44 nei foarren dat:

>	72 skoallen (17,5%) harren graach oriïntearje wolle op Spoar 8, it giet dêrby om mear as in fearn fan
de skoallen mei in profyl C, goed 20% fan de profyl B-skoallen en 15% fan de skoallen mei in profyl
A. Ek hast 20% fan de skoallen mei in profyl E hat oanjûn dat se harren graach oriïntearje wolle
op de nije Fryske taalmetoade, benammen omdat se witte wolle oft de metoade leechdrompelich
genôch is om op de skoalle yn te setten;
>	64 skoallen (15,5%) meikoarten de metoade oanskaffe wolle om dêrmei it oanbod by it fak Frysk
wer op peil te bringen. Net ien fan de skoallen mei in F-profyl hat oanjûn entûsjast te wêzen oer de
metoade om dy oan te skaffen; en

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

124

>	44 skoallen (10,7%) hawwe de metoade al en wolle dy better ynfiere. Guon skoallen hawwe oanjûn
dat dêr dúdlik (mear) help by nedich is, omdat noch net alle skoallen wend binne om (folslein) mei
digitale materialen te wurkjen.

7.2.4.2.	 YNSET OARE BOARNEN
EN MATERIALEN
Njonken ambysjes oangeande de nije taalmetoade hawwe ek ferskate skoallen oanjûn dat se oare
materialen by it fak Frysk brûke wolle. Sa wurdt út Tabel 44 dúdlik dat:

>	28 skoallen (6,8%) graach mear lêsboeken en teksten ynsette wolle (ferlykje ek mei ambysjes
oangeande lêzen – kearndoel 20 yn Tabel 43). It giet dêrby benammen om skoallen yn de hegere
taalprofilen;
>	Acht skoallen (1,9%) graach in memmetaalsprekker yn ’e takomst ynsette wolle soenen om de
learkrêften te stypjen by it jaan fan de Fryske les. It giet dêrby benammen om skoallen yn de legere
taalprofilen; en
>	Santjin skoallen (4,1%) noch oare boarnen en materialen beneamd hawwe dy’t se yn ’e takomst
graach ynsette wolle soenen. It giet dêrby bygelyks om de Fryske Kanon, Fryske Sport yn de Klasse,

Tsjek en Ynspiraasjekaarten.

7.2.5.

TOETSING - HOE WURDT
HARREN LEAREN HIFKE?

Ut §5.2.7 wurdt dúdlik dat der op it stuit noch mar in bytsje gebrûk makke wurdt fan de ferskate
mooglike toetsings- en evaluaasje-ynstruminten dy’t ûntwikkele binne. In soad skoallen basearje de
beoardieling fan learlingen oangeande de ûntwikkeling yn it Frysk op eigen observaasjes sûnder
normearre evaluaasje-ynstruminten. It is mar de fraach oft dat yn de heine takomst feroarje sil, want
der binne mar in bytsje ambysjes formulearre oangeande toetsing en evaluaasje.
Yn Tabel 45 binne de persintaazjes en it tal skoallen dat eksplisyt oanjûn hat in beskate ambysje
oangeande toetsing te hawwen nei taalprofyl werjûn. Skoallen mei in profyl E, profyl F en profyl G
binne dêrby weilitten omdat sy gjin ambysjes oangeande toetsing formulearre hawwe. It docht bliken
dat benammen skoallen mei in profyl A (18,6%) oanjûn hawwe dat sy learlingen yn de ûntwikkeling
better folgje wolle.
Fierders binne der acht skoallen, fjouwer mei in A-profyl (3,5%) en fjouwer mei in C-profyl (4,4%), dy’t
oanjûn hawwe dat se harren oriïntearje wolle op it nije toetsings- en evaluaasjesysteem GRIP. Santjin
skoallen, ek benammen wer mei profyl A (12,4%), jouwe oan graach mei GRIP útein sette te wollen om
de ûntwikkeling better yn kaart te bringen. Dêrby wurde benammen de observaasje-ynstruminten
beneamd as ferfanger fan de eigen observaasjes. Mar in inkelde kear wurdt ek de Frisia-toets neamd
om de begjinsituaasje fan learlingen yn kaart te bringen.
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TABEL 45 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES OANGEANDE IT (FAK)
FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY TOETSING EN EVALUAASJE NEI TAALPROFYL
Profyl A
(N=113)

N=293

Profyl B
(N=83)

Profyl C
(N=91)

Profyl E
(N=6)

n

%

n

%

n

%

n

%

Better folgje

21

18,6

0

0

0

0

1

16,7

Oriïntaasje GRIP

4

3,5

0

0

4

4,4

0

0

Ynsette GRIP

14

12,4

2

2,4

0

0

1

16,7

7.2.6.	DOSINTROLLEN - WAT IS DE ROL
FAN DE LEARAAR BY HARREN
LEAREN?
Hast 10% fan de skoallen hat in ambysje formulearre oangeande de rol fan de learkrêft by it (fak)
Frysk. It giet dêrby benammen om de skoallingsmooglikheden dy’t der foar learkrêften binne, lykas de
oplieding foar it heljen fan in Foech Frysk of de oplieding ta taalkoördinator.
Yn Tabel 46 binne de persintaazjes en it tal skoallen dat eksplisyt oanjûn hat in beskate ambysjes
te hawwen oangeande skoalling nei taalprofyl werjûn. Skoallen mei in profyl D en profyl G binne
dêrby weilitten omdat sy gjin ambysjes oangeande skoalling formulearre hawwe. It docht bliken dat
sechstjin skoallen (4,2%) graach wolle soenen dat der in taalkoördinator op skoalle komt, dy’t dêrnei
ek in taalbeliedsplan skriuwe kin (sjoch ek Tabel 41). It giet dêrby benammen om skoallen mei in A- en
C-profyl. Fierders binne der tolve skoallen (3,1%) dy’t oanjûn hawwe dat de learkrêften yn de takomst
in helje moatte. Guon skoallen jouwe oan dat it goed wêze soe, wannear’t it hiele team (op ’e nij) dy
kursus folgje soe om wer hielendal by de tiid te wêzen. Ek binne der trije skoallen (0,8%) dy’t op it
aljemint bringe dat it mooglik foar de takomst better wêze soe dat der in faklearkrêft foar it Frysk komt.
Dat soe dan immen fan de skoalle sels of fan bûten de skoalle wêze moatte (bygelyks út it FÛ wei) dy’t
it Frysk mei passy op de bern oerbringe kin. Troch it ynsetten fan in eksterne faklearkrêft is it ek wis
dat it fak Frysk alle wiken oanbean wurdt.
TABEL 46 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES OANGEANDE IT
(FAK) FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY SKOALLING FOAR LEARKRÊFTEN FOAR ELK
TAALPROFYL
N=385

Profyl A
(N=113)

Profyl B
(N=83)

Profyl C
(N=91)

Profyl E
(N=52)

Profyl F
(N=46)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Foech Frysk

5

4,4

1

1,2

4

4,4

1

1,9

1

2,2

Taalkoördinator

6

5,3

2

2,4

6

6,6

2

3,8

0

0

Faklearkrêft

1

0,9

1

1,2

0

0

1

1,9

0

0
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7.2.7.	LEAROMJOUWING WÊR LEARE SY?
Lykas oanjûn hat mar in lyts tal skoallen (5,3%) eksplisyt ambysjes oangeande de learomjouwing
formulearre. Hoewol’t de learomjouwing yn it kurrikulêre spinneweb fan Van den Akker e.o. (2006)
benammen op de fysike learomjouwing slacht (byg. yn of bûten it klaslokaal) sil de learomjouwing yn
dizze paragraaf wat breder lutsen wurde. By learomjouwing giet it der yn dizze paragraaf benammen
om hokker plak it Frysk (as fak) yn de skoalle hat. Dus, yn projektfoarm of as taal dy’t by alle fakken
brûkt wurdt/wurde kin.
Yn Tabel 47 binne de oantallen en persintaazjes skoallen dy’t eksplisyt oanjûn hawwe in beskate
ambysje te hawwen oangeande it plak fan it (fak) Frysk werjûn. Profyl D is dêrby weilitten omdat dy
skoallen dêr gjin ambysjes oer formulearre hawwe. It docht bliken dat sân skoallen (1,7%) de ambysje
hawwe om it Frysk (en Ingelsk) in mear fisueel plak yn de skoalle te jaan. Troch de oanklaaiïng fan de
skoalle oan te passen mei de trijetalige wurdkaartsjes wolle skoallen it Frysk ek bûten it klaslokaal
sichtber meitsje.
Fierders falt op dat skoallen yn de legere taalprofilen ambysjes formulearre hawwe om it Frysk
(tenei) oan de hân fan (bûtenskoalske) projekten oan te bieden. Wylst skoallen yn de hegere taalprofilen
sykjend binne nei it yn ’e takomst oanbieden fan it (fak) Frysk by alle oare fakken (troch it bygelyks te
yntegrearjen yn de wrâldoriïntearjende fakken).
TABEL 47 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL REGULIERE PÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES OANGEANDE IT (FAK)
FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY LEAROMJOUWING FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=113)

Profyl B
(N=83)

Profyl C
(N=91)

Profyl E
(N=52)

Profyl F
(N=46)

Profyl G
(N=21)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Oanklaaiïng

1

0,9

0

0

3

3,3

3

5,8

0

0

0

0

Projektfoarm

0

0

1

1,2

0

0

2

3,8

2

0

2

9,5

By alle fakken

7

6,2

2

2,4

3

3,3

0

0

0

0

0

0

N=406
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8 Resultaten
PÛ-skoallen
YN STREEKTAALGEBIETEN

Yn 2014 is der in spesjale Streektalenatlas troch de Provincie Fryslân (2014) útjûn, dêr’t yn beskreaun
stiet wat it behearskingsnivo is fan de ferskate sprutsen streektalen yn de provinsje. Yn it ûndersyk
fan Taalplan Frysk is der mei trije fan dy streektalen, te witten it Biltsk, it Hylpersk en it Stellingwerfsk
rekken holden.

8.1.		

IT BILT

Yn 2018 is de gemeente It Bilt by de gemeentlike weryndieling yn de gruttere gemeente Waadhoeke
opgien, mei de eardere gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en fjouwer doarpen út de
gemeente Littenseradiel. Yn de gemeente It Bilt wurdt fan oarsprong de minderheidstaal Biltsk
praten, in taal dy’t him sûnt de 16de iuw ûntwikkele hat as in mingtaal fan Hollânsk en Frysk, mar dy’t
net erkend is yn it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden. Yn de eardere
gemeente It Bilt binne alderhanne partijen dy’t as doel hawwe om it Biltsk as libjende streektaal en
ek de kultuer dy’t dêrby heart, yn stân te hâlden. Dêrby kin tocht wurde oan Stichting Ôns Bildt, de

Kemissy Meertalighyd en it Bildts documentatiecentrum. Dy trije partijen wurkje gear yn de yn 2015
oprjochte stichting Bildts Aigene.
Yn de eardere gemeente It Bilt hawwe doedestiids 586 respondinten (39%) reagearre op de
ferskate fragen foar de Streektalenatlas (Provincie Fryslân, 2014), de heechste respons fan alle
streektaalgebieten. Ut de resultaten docht bliken dat 60-75% fan de respondinten geregeld oant
altiten yn it deistich libben it Biltsk brûkt. Tagelyk wurdt de oandacht foar it Biltsk yn it basisûnderwiis
mei in 3.7 wurdearre, op in fiif-puntskaal is dat relatyf posityf, wêrby’t it net útmakket oft de
respondinten bern op de basisskoalle hawwe of net.
It Biltsk wurdt dan (soms) ek jûn as fak yn it basisûnderwiis, faak njonken of yn stee fan it fak
Frysk, foar op syn meast ien oere yn ’e wike. Der binne troch û.o. de Kemissy Meertalighyd ferskate
materialen en trainings foar learkrêften ûntwikkele, dy’t yn it basisûnderwiis (Van der Sluis, 2015)
brûkt wurde kinne. Hoewol’t it Frysk as taal en fak in rol spilet yn dy eardere gemeente en it foar de
skoallen formeel net mooglik, mar ek net needsaaklik, is om in folsleine ûntheffing oan te freegjen
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foar it fak Frysk (sjoch ek Figuer 6), is der likegoed in rol weilein foar it Biltsk as taal, kultuer en fak op
dy basisskoallen.

8.1.1.

TAALPROFILEN FOAR IT BILTSK

Ut Figuer 6 waard al dúdlik dat foar in soad skoallen yn de eardere gemeente It Bilt net folle ûntheffing
foar it fak Frysk nedich is. Trochdat der op de skoallen in ekstra fragelist ôfnommen is, dy’t rjochte is
op it Biltsk, is it ek mooglik om de taalprofilen foar it Biltsk wer te jaan.
Yn Figuer 37 binne de taalprofilen foar it Biltsk werjûn. Op twa skoallen (25%) spilet it Biltsk gjin rol
yn it ûnderwiis, dat binne de skoallen yn it doarp Minnertsgea. Dêr sit in skiedkundige reden efter.
Hoewol’t Minnertsgea yn ’e tiid fan de besiten yn it ramt fan it ûndersyksprojekt Taalplan Frysk by de
gemeente It Bilt hearde, is dat doarp fan oarsprong net Biltsktalich. By de gemeentlike weryndieling yn
1984 is Minnertsgea fan de eardere gemeente Barradiel nei It Bilt gien. Troch dy eftergrûn falt it dan ek
te ferklearjen dat op dy skoallen gjin Biltske lessen jûn wurde.
Figuer 37: Taalprofilen reguliere PÛ-skoallen yn de eardere gemeente It Bilt foar Biltsk
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8.1.1.1. TAALEFTERGRÛN LEARKRÊFTEN
Yn Figuer 38 is de taaleftergrûn fan de 71 (groeps)learkrêften dy’t op de skoallen yn de eardere
gemeente It Bilt wurkje, werjûn. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat 41 (57,5%) fan
de mei-inoar 71 learkrêften in Frysktalige eftergrûn hawwe, santjin (23,9%) learkrêften hawwe in
Nederlânsktalige eftergrûn en trettjin (18,3%) learkrêften hawwe it Biltsk as taaleftergrûn.

Figuer 38: Taaleftergrûn learkrêften reguliere PÛ-skoallen yn de eardere gemeente It Bilt.
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De fraach is no oft de taaleftergrûn fan de learkrêften ek in rol spilet by de fariaasje dy’t yn de
taalprofilen fûn is. Hawwe skoallen mei mear Biltsktalige learkrêften in heger taalprofyl? Ut it ûndersyk
fan Taalplan Frysk docht bliken dat der gjin gearhing is tusken it tal Biltsktalige learkrêften op in skoalle
en it taalprofyl foar it Biltsk (N=6; rs = 0; p = 1,000). It docht bliken dat der op twa skoallen mei in profyl
C foar it Biltsk fjouwer Biltsktalige learkrêften binne. Op de oare skoallen mei in profyl C, de skoalle mei
it profyl B en de skoalle mei it profyl E is hieltiten ien Biltsktalige learkrêft.

8.1.1.2. S
 KOALLING(SEFTERGRÛN)
LEARKRÊFTEN
Op fjouwer fan de seis skoallen hawwe learkrêften ferskate kursussen folge om better stal oan de
Biltske les jaan te kinnen. Kursussen dy’t neamd wurde troch dy fjouwer skoallen binne: kursussen
fan it Bildts Aigene, kursussen oer meartaligens en de kursus Bildts voor (niet)-Bildtstaligen. Op twa
skoallen binne troch de learkrêften gjin kursussen folge. Ien fan dy skoallen jout it fak Biltsk net, de
oare skoalle biedt it Biltsk allinnich yn de ûnderbou oan (sjoch ek § 8.1.2).
It soe tige ynteressant wêze om te sjen nei de gearhing tusken de taalprofilen en it tal leerkrêften
dat in kursus folge hat. Der binne lykwols gjin oantallen bekend, wêrtroch’t dat net analysearrre wurde
kin.
Wol is der frege oan de skoallen oft sy fine dat it oanbod yn kursussen foldwaande is. Oer it
algemien binne de skoallen dêr wol tefreden oer, al fine guon skoallen wol dat it tefolle op de eigen
feardichheden rjochte is en net drekt op de didaktyske feardichheden om it fak Biltsk oan te bieden. De
manier wêrop’t learkrêften stimulearre wurde om aktyf in kursus te folgjen, ferskilt dúdlik nei skoalle.
Twa skoallen jouwe bygelyks oan dat learkrêften by de direksje oanjaan meie oft sy dêr belangstelling
foar hawwe en dan kin it regele wurde. Twa oare skoallen draaie dat lykwols om, dêr fynt de direksje
dat sy (en/of de taalkoördinator) eins it team wat mear stimulearje moatte soenen om in kursus te
folgjen en dat dêr dúdliker ôfspraken oer makke wurde moatte soenen. In fiifde skoalle jout oan dat,
hoewol’t guon learkrêften al wol in kursus folge hawwe, oare learkrêften gjin ferlet hawwe om foar it
Biltsk op kursus te gean.

8.1.1.3. TAALEFTERGRÛN LEARLINGEN
Om in better byld te krijen fan de learlingepopulaasje is de skoallen frege nei it tal learlingen en de
taaleftergrûn fan de learlingen. Yn Figuer 39 is de taaleftergrûn fan de learlingen fan de acht reguliere
PÛ-skoallen yn de eardere gemeente It Bilt werjûn oangeande it ferstean kinnen fan de Fryske taal.
Dêrby moat wol opmurken wurde dat de oantallen faak basearre binne op in rûzing mei persintaazjes.
Út it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der mei-inoar 1.109 learlingen oer de acht skoallen
ferdield binne. Sa’n ien tredde fan de learlingen hat it Frysk as taaleftergrûn en der binne op syn minst
191 learlingen (17,2%) Biltsktalige learlingen.
Hast de helte fan de learlingen hat it Nederlânsk as taaleftergrûn. Fan dy Nederlânsktalige learlingen
wurdt de Fryske taal troch op syn minst 454 learlingen (86,8%) beheind behearske, dat betsjut dat sy
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de taal yn alle gefallen (in bytsje) ferstean kinne. Fierder binne der 28 learlingen (2,5%) mei in oare
taaleftergrûn, dy’t fariearret yn Arabyske talen, Afrikaanske talen, Aziatyske talen en Europeeske talen.
De skoallen mei learlingen mei in oare taaleftergrûn jouwe foar in grut part oan dat de learlingen sels
yn Nederlân berne binne en it Nederlânsk ek goed behearskje. Spitigernôch is der yn de fragenlist fan

Taalplan Frysk gjin fraach opnommen dêr’t dúdlik yn wurdt hoefolle learlingen de Biltske taal beheind
behearskje.
Figuer 39: Taaleftergrûn fan learlingen fan reguliere PÛ-skoallen yn de eardere gemeente It Bilt
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De fraach is no oft de taaleftergrûn fan de learlingen ek in rol spilet by de fariaasje dy’t yn de taalprofilen
fûn is. Hawwe skoallen mei mear Biltsktalige learlingen in heger taalprofyl? Ut it ûndersyk fan Taalplan

Frysk docht bliken dat der in sterke, positive gearhing is tusken it tal Biltsktalige learlingen op in skoalle
en it taalprofyl foar it Biltsk (N=6; rs = 0,60; p = 0,208). Dat betsjut dat wat heger it tal Biltsktalige
learlingen, wat heger it taalprofyl foar it Biltsk, dus wat mear omtinken der foar ferskate taaldomeinen
fan it Biltsk is.

8.1.2.

IT BILTSK AS SKOALFAK

8.1.2.1. W
 ÊROM BILTSK (NET)
AS SKOALFAK?
Yn Figuer 40 is it tal reguliere skoallen dat it Biltsk as skoalfak oanbiedt werjûn. It docht bliken dat
op hast twa tredde fan de skoallen it Biltsk as skoalfak oanbean wurdt. Dat bart dan lykwols faak net
yn alle groepen, mar is yn in soad gefallen (60,0%) ôfhinklik fan de learkrêft dy’t foar de groep stiet.
Twa fan de fiif skoallen (40,0%) dêr’t it Biltsk as fak op it roaster stiet, jouwe oan dat de taaleftergrûn
meispilet by it belang fan it oanbieden fan it Biltsk as fak. Ien fan dy skoallen jout ek oan dat it Biltsk
dêrom yn stee fan it fak Frysk jûn wurdt: “De learkrêften jouwe dus eins gjin Frysk. It stiet wol op it

roaster, Biltsk/Frysk, mar yn alle groepen steane wy garant foar it Biltsk en foar it Frysk stekke wy ús
hân net yn it fjoer” [POb-D-b330].
Op ien skoalle mei in profyl C (12,5%) nei, stiet it Biltsk as fak op it roaster. Dy skoalle, dêr’t it Biltsk
dus fan âlds wól foarkomt, jout oan dat mar ien seisde fan de learlingepopulaasje Biltsktalich is. It team
en de skoalle sjogge dêrom gjin reden om it Biltsk oan te bieden, as de groep Biltsktaligen grutter west
hie, wie der faaks mear needsaak west om it oan te bieden. De twa skoallen (25,0%) dy’t gjin taalprofyl
foar it Biltsk krigen hawwe, de skoallen dêr’t it Biltsk fan âlds net foarkomt, hawwe fansels ek gjin Biltsk
op it roaster stean.
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Figuer 40: Biltsk as fak op it roaster op reguliere PÛ-skoallen yn de eardere gemeente It Bilt
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8.1.2.2. IT BILTSK YN IT KURRIKULÊRE
SPINNEWEB
Fisy
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat fiif fan de acht reguliere PÛ-skoallen yn de eardere
gemeente It Bilt in algemien taalbeliedsplan hawwe. Op al dy skoallen is ek omtinken foar it Frysk en it
Biltsk yn it taalbeliedsplan. Fierders hat ien skoalle, dêr’t gjin taalbeliedsplan is, wol taalbelied foar it Frysk.
Op trijefearns fan de skoallen is in taalkoördinator oanwêzich. Op twa fan de skoallen dêr’t
gjin algemien taalbeliedsplan, is wol in taalkoördinator en op ien skoalle dêr’t wol in algemien
taalbeliedsplan is, is gjin taalkoördinator.
Net ien fan de reguliere PÛ-skoallen yn de eardere gemeente It Bilt is by it Netwurk 3TS oansletten.
De ambysje om in meartalige skoalle te wurden is ek by net ien fan dy skoallen dúdlik oanwêzich. Ien fan
de skoallen jout oan dat it faaks yn de takomst in mooglikheid wêze kin om wat mei it Netwurk 3TS te
dwaan, mar dan wol de skoalle earst it Frysk en Ingelsk in better plak yn de skoalle jaan.

Tiid
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat benammen yn de ûnderbou omtinken is foar it Biltsk
as skoalfak. Twa skoallen besteegje yn de ûnderbou in kertier yn ’e wike oan it fak Biltsk. Ien fan dy twa
skoallen hat fierders ek yn de middenbou in kertier omtinken foar it fak Biltsk. Ien skoalle hat in heal
oere omtinken foar it Biltsk yn alle groepen en ien skoalle besteget tusken de 30-45 minuten oan it fak
Biltsk yn de ûnderbou en hat sa no en dan omtinken foar it Biltsk yn de hegere groepen oan de hân
fan in lesbrief. De fyfde skoalle dêr’t it Biltsk as fak wol jûn wurdt, hat in Biltske middei yn de ûnderbou
en besteget fierder yn projektfoarm oandacht oan it Biltsk.

Leardoelen en learynhâld
Offisjeel binne der gjin kearndoelen foar it Biltsk formulearre. Wannear’t der nei de kearndoelen sjoen
wurdt dy’t der foar it Frysk opsteld binne (sjoch Taheakke I) en dy ynterpretearre wurde as wienen se
foar de Biltske taal, dan docht bliken dat op alle fan âlds Biltsktalige skoallen yn de eardere gemeente It
Bilt omtinken is foar ‘kearndoel 17’ (attitude oangeande de Biltske taal en kultuer). Fiif skoallen hawwe
omtinken foar it leare ferstean fan it Biltsk (‘kearndoel 18’) en it útwreidzjen fan de Biltske wurdskat
(‘kearndoel 22’). Fjouwer skoallen hawwe fierders ek omtinken foar it sels leare praten fan it Biltsk
(‘kearndoel 19’) en trije skoallen besteegje ek tiid oan it leare lêzen fan it Biltsk (‘kearndoel 20’). Der is
net ien skoalle dy’t omtinken hat foar it learen te skriuwen fan it Biltsk (‘kearndoel 21’). .
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Boarnen en materialen
Lykas oanjûn yn §8.1 binne der troch ferskate partijen materialen makke, dy’t brûkt wurde kinne foar
in Biltske les. Dêrby falt te tinken oan ferskate (meartalige) lesbrieven, lykas De eerpel internasjonaal
(2008)25 en Kûnst op ’t Bildt (2012)26, en ferhale- en gedichtebondels, lykas Bob de krôb (2015), of by
de tema’s Sinteklaas en Kryst. It moaie fan dy lesmaterialen is dat se foar elk frij beskikber binne fia
de websiden fan de Kemissy Meertalighyd en het Bildts Aigene27, dat yn tsjinstelling ta (in soad) Fryske
materialen.
Njonken dy digitaal beskikbere materialen is der tagelyk mei de ûntwikkeling fan de Fryske

TaalRotonde (sjoch §5.2.6) ek in Bildse TaalRotonde ûntwikkele as taalmetoade foar it Biltsk as fak.

Yn de fragelist fan Taalplan Frysk binne in tal bekende materialen (dêrûnder dy fan de websiden)
opnommen. Fierders koene skoallen sels oanjaan fan hokker materialen by it fak Biltsk noch mear
gebrûk makke wurdt.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat yn de ûnderbou op alle fiif skoallen dêr’t it fak
Biltsk jûn wurdt, it materiaal dat heart by Bob de krôb oanwêzich is. De ferhale- en gedichtebondel en
de byhearrende CD fan Speule met Bildts is op 80% fan de skoallen oanwêzich. Trije fan de fiif skoallen
(60,0%) hawwe fierders de ferhale- en gedichtebondel oer Kryst en op itselde tal skoallen wurdt ek
noch gebrûk makke fan oare (printe)boeken yn de Biltske taal. Twa skoallen (40,0%) meitsje fierders
noch gebrûk fan selsmakke materialen yn de ûnderbou. Twa skoallen hawwe ek gebrûk makke fan
de iepen fraach om noch ekstra materialen oan te jaan. Sa jout ien skoalle oan dat der gebrûk makke
wurdt fan de Bildtse TaalRotonde yn de ûnderbou en in oare skoalle jout oan dat yn alle groepen
meidien wurdt oan it Fersys Podium, in foardrachtwedstriid dêr’t gedichten foardroegen wurde kinne
yn it Biltsk, Frysk, Nederlânsk of oare taal, organisearre troch de Kemissy Meertalighyd yn gearwurking
mei de biblioteek.
Foar de middenbou docht fierder bliken dat op fjouwer fan de fiif skoallen (80,0%) de lesbrieven foar

Astronomy en Kûnst op ’t Bildt oanwêzich binne (sjoch Figuer 41). Ien skoalle jout oan dat de lesbrieven
wol oanwêzich binne, mar op it stuit net aktyf brûkt wurde. Op twa skoallen (40,0%) wurdt yn de
middenbou gebrûk makke fan Biltske (printe)boeken, ien skoalle minder yn ferliking mei de ûnderbou,
en it Woordeboek fan ’t Bildts. Twa skoallen (40,0%) meitsje fierders, krekt as yn de ûnderbou, noch
gebrûk fan selsmakke materialen. Njonken de neamde skoalle dy’t yn alle groepen meidocht oan it

Fersys Podium, hat der foar de middenbou gjin oare skoalle west dy’t gebrûk makke hat fan de iepen

Wannear’t sjoen wurdt nei it gebrûk fan de ûnderskate meartalige lesbrieven yn de boppebou
docht bliken dat net alle lesbrieven op de fiif skoallen likefolle brûkt wurde. Ien skoalle jout, krekt as
yn de middenbou, oan dat de lesbrieven wol oanwêzich binne, mar op it stuit net aktyf brûkt wurde.
De lesbrief oer de ierappel is op 80% fan de skoallen oanwêzich. De lesbrief Kûnst op ’t Bildt dy’t foar
de midden- en de boppebou ûntwikkele is, is yn de boppebou op trije skoallen oanwêzich (60,0%).
Dat is op ien skoalle minder yn ferliking mei de middenbou. De oare lesbrieven binne of op trije of
op twa skoallen oanwêzich (sjoch Figuer 41). Op twa skoallen (40,0%) wurdt fierders, krekt as yn de
middenbou, gebrûk makke fan Biltske (printe)boeken en ien skoalle (20,0%) makket yn de boppebou
gebrûk fan it Woordeboek fan ’t Bildts. It brûken fan it wurdboek bart dus op ien skoalle minder yn de
boppebou yn ferliking mei de middenbou. Ien skoalle (20,0%) makket yn de boppebou fierder noch

“De eerpel internasjonaal

2008” troch Cedin,
Taalsintrum Frysk en de
Kemissy Meertalighyd.
26

fraachstelling om noch oare materialen oan te jaan.
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“Kûnst op ’t Bildt:

Meertalige themabrief over
kûnst op ’t Bildt foor de
Bildtse basisskoalen”
troch Cedin, Taalsintrum

Frysk en de Kemissy
Meertalighyd.
27

Webside Kemissy

Meertalighyd mei
digitale tagong ta Biltsk
lesmateriaal:
www.meertalighyd.nl.
Webside Bildts Aigene mei
digitale tagong ta Biltsk
lesmateriaal: bildtsaigene.
nl/edukasy/.
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gebrûk fan selsmakke materialen, ek ien skoalle minder yn ferliking mei de ûnder- en middenbou.
Krekt as foar de middenbou hat der foar de boppebou gjin oare skoalle mear west, dy’t gebrûk makke
hat fan de iepen fraachstelling om noch oare materialen oan te jaan. Allinnich de earder neamde
skoalle, dy’t yn alle groepen oan it Fersys Podium meidocht, hat dat dien.
Figuer 41: Materiaalgebrûk fan ûnderskate meartalige lesbrieven by it fak Biltsk yn de midden- en boppebou fan reguliere PÛ-skoallen
yn de eardere gemeente It Bilt
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Toetsing
It fak Biltsk is gjin ferplichting op de basisskoalle. It registrearjen fan de ûntwikkeling yn de Biltske taal
is, foar safier bekend, dan ek net yn de learlingfolchsystemen opnommen. De nije observaasje- en
toetsingsynstruminten dy’t troch it GRIP-team ûntwikkele binne (sjoch §5.2.7) binne foar de Fryske
taal bedoeld. Hoewol’t in part fan dy materialen faaks geskikt wêze kin foar it fak Biltsk, bygelyks de
observaasjeynstruminten, wol dat net sizze dat se ek feitliken brûkber binne. Foar safier bekend binne
der gjin oare normearre toetsings foar de Biltske taal ûntwikkele. Ut ûndersyk fan Taalplan Frysk docht
bliken dat net ien skoalle hifket foar de Biltske taal by it fak Biltsk.

8.1.2.3.	 AMBYSJES OANGEANDE
IT BILTSK AS FAK
De skoalle dêr’t it Biltsk op it stuit net as fak jûn wurdt, ambiearret ek net om dat yn de takomst wol te
dwaan. De oare fiif skoallen dêr’t it Biltsk fan âlds in rol spilet, jouwe oan dat sy wol troch gean wolle
mei it oanbieden fan it Biltsk as fak. Om it Biltsk as fak in (better) plak te jaan wurde ûnderskate ideeën
op it aljemint brocht:

>	Sykje nei dúdlike trochgeande learline mei ûnderlizzende fisy, wêrby’t ek it Frysk, Nederlânsk en
Ingelsk in rol hawwe (3x);
> It befoarderjen fan de saakkundigens fan de learkrêften (2x);
> Gebrûk meitsje fan in goede taalmetoade en oare lesmaterialen foar it Biltsk (2x);
> Alle jierren in projekt organisearje dêr’t it Biltsk in dúdlike rol yn hat (1x).
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8.1.3.	IT GEBRÛK FAN IT BILTSK
BÛTEN IT FAK OM
8.1.3.1. IT BILTSK AS YNSTRUKSJETAAL
BY OARE FAKKEN
Trije skoallen hawwe oanjûn dat it Biltsk ek ynset wurdt as ynstruksjetaal by oare fakken. Ien skoalle
jout eksplisyt oan dat dat dien wurdt om de eigen taal fan de learlingen benei te kommen. Fierders
is der, lykas earder al neamd by de tiidsbesteging oan it fak Biltsk, ien skoalle dêr’t yn de ûnderbou
in Biltsktalige middei is. By alle aktiviteiten dy’t op dy middei dien wurde, praat de learkrêft safolle
mooglik Biltsk.
De leardoelen dêr’t op dy stuiten omtinken foar is, binne benammen it krijen fan in positive
wurdearring foar de Biltske taal en kultuer (‘kearndoel 17’), it learen om de Biltske taal te ferstean
(‘kearndoel 18’), it útwreidzjen fan de Biltske wurdskat (‘kearndoel 22’) en it sels de Biltske taal prate te
learen (‘kearndoel 19’).

8.1.3.2.	ATTITUDEN OANGEANDE DE
BILTSKE TAAL EN KULTUER
(AS FAK)
Oan de skoallen is frege om te reagearjen op fiif stellings oangeande de Biltske taal en kultuer as
skoalfak op in fiifpunts-skaal fan tige posityf nei tige negatyf. Dy stellings binne te ferlykjen mei dy fan
it Frysk (sjoch ek §6.3). Yn Tabel 48 binne de fiif stellings dy foar de Biltske taal en kultuer(as skoalfak)
steld binne werjûn. Yn Figuer 42 binne de reaksjes op dy stellings werjûn foar de seis skoallen dêr’t it
Biltsk fan âlds foarkomt.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat ien skoalle it net wichtich fynt dat it Biltsk as fak
oanbean wurdt. Dat is dan ek de skoalle dêr’t it Biltsk gjin plak hat yn it ûnderwiis (sjoch ek Figuer 40).
De oare skoallen steane dêr wol (in bytsje) posityf foaroer. De helte fan de skoallen (tige) negatyf oer
it brûken fan it Biltsk as ynstruksjetaal by oare fakken. Dat binne dan ek de trije skoallen dêr’t dat op it
stuit net dien wurdt (sjoch ek §8.1.3.1). De oare trije skoallen binne of neutraal, of in bytsje posityf.
Op ien skoalle binne de learkrêften in bytsje negatyf oer it oanbieden fan it fak Biltsk. It docht bliken
dat it team wikseljend reagearret op it Biltsk fanwegen de eigen taaleftergrûn. De Biltsktalige learkrêft
stiet wol posityf foar it jaan fan it Biltsk as fak oer, mar de oare learkrêften sjogge it belang der minder
fan yn. Oan de oare kant is it team op in oare skoalle tige posityf oer it oanbieden fan it Biltsk as fak. Ek
dêr docht bliken dat der mar ien learkrêft is dy’t it Biltsk goed behearsket, mar de rest fan it team stiet
dêr dúdlik wol efter. Op ien fan de skoallen dêr’t it team in bytsje posityf foaroer it Biltsk as fak stiet,
komt dat benammen troch de taaleftergrûn fan de learlingen. Sa seit de skoalle:
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“Nou, ik dink, thús wort Bildts praten. Dat fine de ouweloi belangryk, dus dan motte je op skoal de
taal ok serieus nimme. Want faak, of dat sien je wel, dat soa’n taal dan onderskoven wort en dat
sien ik dan in ’e klas, dat wanneer’t je dan ‘n keer met ‘t Bildts besig gaan, dat de kines die’t Bildts
binne dan helendal opbloeie, dy fine dat geweldig. ‘Sien! Juf praat ok Bildts’. Dat fine se geweldig”
[POb-T-b330].

De ynskatting is dat learlingen of (tige) posityf foaroer it Biltsk as fak steane of neutraal binne. De
ynskatting is yn alle gefallen net dat de learlingen (tige) negatyf foaroer it Biltsk as fak steane. By de
ynskatting nei de attitude fan de âlden is dat oars. Der is ien skoalle dêr’t oardiele wurdt dat de âlden
in bytsje negatyf binne oer it oanbieden fan it fak Biltsk. De skoalle jout oan:

“Alden fine it Nederlânsk belangriker as oare talen. No ja, it Ingelsk fine se ek belangryk, mar it Biltsk
‘Nou dat kinne se op straat ok wel lere’. Ik ha fansels net in enkête ôfnommen, mar dat is myn idee
{fan wat âlden fan it fak fine}” [POb-D-b392].

De measte skoallen tinke dat âlden neutraal wêze sille oangeande it oanbieden fan it fak Biltsk, mar
der binne ek twa skoallen dy’t ynskatte dat de âlden wol (in bytsje) posityf oangeande it Biltsk as fak
binne.
TABEL 48 STELLINGS OANGEANDE DE BILTSKE TAAL EN KULTUER (AS SKOALFAK)
1. Fine jo it wichtich dat it fak Biltsk oanbean wurdt?
2. Fine jo it wichtich dat it Biltsk ek as ynstruksjetaal by oare fakken ynsetten wurdt?
3. Wat fine (tinke jo) de oare learkrêften fan it fak?
4. Wat fine (tinke jo) de learlingen fan it fak?
5. Wat fine (tinke jo) de âlden fan it fak?
w

Figuer 42 Attituden oangeande de Biltske taal en kultuer (as skoalfak) op reguliere PÛ-skoallen yn de eardere gemeente It Bilt
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8.2.		

HYLPEN

It Hylpersk wykt ôf fan it Standertfrysk, trochdat it noch in soad midsiuwske klanken holden hat. Mei’t
Hylpen almeast by de skipfeart behelle wie en minder kontakt hie mei it Fryske efterlân, is de taal
net meigien yn de feroarings dy’t de Fryske taal wol trochmakke hat. Jonkman en Versloot (2013)
beskriuwe it Hylpersk as “voor een groot gedeelte versteend {zuidwestelijk} Fries uit de late vijftiende
eeuw” (s. 99).
Yn Hylpen hawwe doedestiids 144 respondinten (37%) reagearre op de ferskate fragen foar de

Streektalenatlas (Provincie Fryslân, 2014). Ut de resultaten docht bliken dat 60-70% fan de respondinten
geregeld oant altiten gebrûk makket fan it Hylpersk yn it deistich libben. Tagelyk wurdt it omtinken foar
it Hylpersk yn it basisûnderwiis mei in 4.2 wurdearre, op in fiif-puntskaal is dat tige posityf, wêrby’t it
gjin ferskil makket oft de respondinten bern op de basisskoalle hawwe of net.

8.2.1.	TAALPROFILEN FOAR
IT HYLPERSK
Op de iennige basisskoalle yn Hylpen wurdt it Hylpersk mei in soad entûsjasme en aktyf troch ien
learkrêft as fak yn alle groepen oanbean. Hoewol’t it Frysk as taal en fak ek in rol op dy skoalle spilet,
is der mear omtinken foar it Hylpersk. Foar it Frysk blykt de skoalle in parsjele ûntheffing nedich te
hawwen, mar foar it Hylpersk is der foar alle ûnderskate taaldomeinen omtinken (as iennige skoalle
yn de streektaalgebieten!).

Taaleftergrûn learlingen
Jonkman en Versloot (2013) jouwe oan dat likernôch de helte fan de skoalbern it Hylpersk fan hûs
út praten en dat it fuortbestean fan de taal minder sterk bedrige wurdt. Yn ’e tiid fan de besite fan

Taalplan Frysk is it tal sakke. It docht bliken dat noch gjin 40% fan de bern it Hylpersk fan hûs út praten.
Hast in tredde fan de learlingen is Frysktalich en goed 35% fan de learlingen is Nederlânsktalich. Alle
learlingen op skoalle behearskje de Fryske taal yn alle gefallen beheind, dat hâldt yn dat sy de taal yn
alle gefallen (in bytsje) ferstean kinne.

8.2.2.

IT HYLPERSK AS SKOALFAK

Lykas earder al oanjûn docht út de Streektalenatlas (Provincie Fryslân 2014) bliken dat it omtinken
foar it Hylpersk yn it basisûnderwiis mei in 4.2 wurdearre wurdt, op in fiif-puntskaal is dat tige posityf.
Dêrby makket it gjin ferskil oft de respondinten bern op de basisskoalle hawwe of net. Ek út it ûndersyk
fan Taalplan Frysk docht bliken dat der by âlden en yn de mienskip fan Hylpen in soad wurdearring
foar de learkrêft is, dy’t it Hylpersk op skoalle oanbiedt. Sa jout de skoalle oan:
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	“Ja, omdat het een taal is die hier best nog wel veel gesproken wordt. Daarbij is het ook een stukje
cultuur van Hindeloopen. (…) Er wordt toch wel veel aandacht besteedt en waarde gehecht aan de
Hielper taal. (…) Er is ook heel veel vraag naar het nieuwe woordenboek, bijvoorbeeld: ‘Wanneer
komt het uit, want we vinden het interessant.’ Er zijn al weer vragen: ‘Worden er ook nieuwe
cursussen gegeven?’ Het leeft hier gewoon ook. Dat komt ook een beetje door Stichting Immaterieel
Erfgoed. Daardoor is het allemaal een beetje in een versnelling gekomen” [POh-T-b208].

Risiko is wol dat der op it stuit mar ien learkrêft op skoalle is dy’t it Hylpers ek feitliken oanbiede kin.
Der binne (lokkich) frijwilligers fûn dy’t helpe wolle mei it digitalisearjen fan it materiaal dat brûkt
wurde kin om it Hylpers te learen.

8.2.2.1. IT HYLPERSK YN IT KURRIKULÊRE
SPINNEWEB
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat it Hylpersk op it stuit noch net yn it taalbeliedsplan
opnommen is, mar dat de skoalle dat yn de takomste wol graach dwaan wol. Op it stuit wurdt it Hylpersk
as fak yn ûnder-, midden- en boppebou 45 minuten yn ’e wike oanbean oan ’e hân fan selsûntwikkele
materialen fan de learkrêft en mei as ynspiraasjeboarne earder ûntwikkele temamappen. Dêryn wurdt
net normearre hifke, mar fan de middenbou ôf wurde learlingen wol troch de learkrêft observearre
yn de foarderings dy’t se meitsje, benammen oangeande it ferstean en sels de taal prate kinne. Yn de
boppebou komt dêr it lêzen fan de taal noch by.
Offisjeel binne der gjin kearndoelen foar it Hylpersk formulearre. Wannear’t der sjoen wurdt nei de
kearndoelen dy’t foar it Frysk opsteld binne (sjoch Taheakke I) en dy ynterpretearre wurde as wienen
se foar de Hylper taal, dan docht bliken dat yn de ûnderbou alle learlingen stimulearre wurde om
it Hylpersk yn de les te praten (‘kearndoel 19’). Ek is der dan fansels omtinken foar it leare ferstean
fan de taal (‘kearndoel 18’), it útwreidzjen fan de wurdskat (‘kearndoel 22’) en it posityf wurdearjen
fan it Hylpersk (‘kearndoel 17’). Fan de middenbou ôf komt dêr ek it sels lêzen fan wurden en sinnen
(‘kearndoel 20’) by. Ek wurde learlingen fan de middebou ôf stimulearre om wurdsjes yn it Hylpers te
skriuwen (‘kearndoel 21’). Yn de boppebou wurdt it lêzen en skriuwen yn it Hylpersk fierder útwreide
nei it lêzen fan langere stikjes tekst en it skriuwen fan sinnen. Folsleine ferhalen wurde (noch) net troch
de learlingen skreaun.

8.2.2.2. AMBYSJES OANGEANDE
IT HYLPERSK AS FAK
De skoalle hat ferskate ambysjes om it Hylpersk in noch better plak yn de skoalle te jaan. De skoalle
jout lykwols oan dat sy dat net allegearre allinnich dwaan kin. Lykas oanjûn is der dus lokkich help
fan in tal frijwilligers en ek is de skoalle tige bliid mei alle help dy’t sy kriget fan de Afûk en de Fryske

Akademy. Saken dy’t skoalle noch graach wolle soe, binne:
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> Mear (oersette) berneboeken yn it Hylpersk;
> De nije taalmetoade Spoar 8 oersette, sadat der in (digitale) trochgeande learline opsetten
wurde kin;
> It Hylpersk in plak jaan yn it taalbeliedsplan njonken it Frysk, Nederlânsk en Ingelsk; en
> It befoarderjen fan de saakkundigens fan learkrêften, sadat der mear learkrêften komme dy’t it
Hylpersk as fak oanbiede kinne.

8.2.3.

IT GEBRÛK FAN IT HYLPERSK
BÛTEN IT FAK OM

Bûten it fak om wurdt allinnich yn de ûnderbou twa kear yn ’e wike by de dei-iepening gebrûk makke
fan it Hylpersk. Dat it yn de midden- en boppebou net bart, hat te krijen mei de behearsking fan de taal
troch de learkrêften dy’t foar de midden- en boppebou steane. Sy prate de taal net foldwaande om dy
ek op oare mominten yn te setten.

Attituden oangeande de Hylper taal en kultuer (as fak)
Oan de skoalle is frege om te reagearjen op fiif stellings oangeande de Hylper taal en kultuer as
skoalfak op in fiifpunts-skaal fan tige posityf nei tige negatyf. Dy stellings binne te ferlykjen mei dy foar
it Frysk (sjoch ek §6.3). Yn Tabel 49 binne de fiif stellings dy’t foar de Hylper taal en kultuer (as skoalfak)
steld binne, werjûn.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat de skoalle tige posityf is oer it oanbieden fan it
Hylpersk as fak. Oer it ynsetten fan it Hylpersk as ynstruksjetaal by oare fakken is de skoalle neutraal.
It team is tige posityf oer it fak, ek al is net elkenien by steat om it fak sels oan te bieden. De ynskatting
fan de skoalle is dat de learlingen en âlden it fak ek as tige posityf ûnderfine. Sa jout de skoalle oan: “De

school is actief gevraagd om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de overlevering van de
Hielper taal en cultuur. (…) We krijgen in het algemeen heel veel positieve reacties” [POh-D-b208].
TABEL 49 STELLINGS OANGEANDE DE HYLPER TAAL EN KULTUER (AS SKOALFAK)
1. Fine jo it wichtich dat it fak Hylpersk oanbean wurdt?
2. Fine jo it wichtich dat it Hylpersk ek as ynstruksjetaal by oare fakken ynsetten wurdt?
3. Wat fine (tinke jo) de oare learkrêften fan it fak?
4. Wat fine (tinke jo) de learlingen fan it fak?
5. Wat fine (tinke jo) de âlden fan it fak?
w

8.3. DE STELLINGWERVEN
It Stellingwerfsk is in fan oarsprong Nedersaksyske taal, krekt lykas û.o. it Grinzersk, Drintsk, Twintsk
en Efterhoeksk. Yn de gemeenten East- en Weststellingwerf hawwe doedestiids 448 respondinten
(30%) reagearre op de ûnderskate fragen foar de Streektalenatlas (Provincie Fryslân, 2014). Ut de
resultaten docht bliken dat 30-45% fan de respondinten yn it deistich libben geregeld oant altiten

139

It is mei sizzen net te dwaan • Rapport Taalplan Frysk

gebrûk makket fan it Stellingwerfsk. Ek wurdt de oandacht foar it Stellingwerfsk yn it basisûnderwiis
mei in 3.1 wurdearre, op in fiif-puntskaal is dat reedlik posityf, wêrby’t it amper ferskil makket oft de
respondinten bern op de basisskoalle hawwe of net.
Doe’t yn 1980 it Frysk in ferplichte fak foar de basisskoallen waard, is der foar de gemeenten East- en
West-stellingwerf in útsûndering betocht. Dêr wurdt de Fryske taal fan âlds nammentlik amper praten.
Dat komt fanwegen de natuerlike skiedsline: de rivier de Tsjonger. Boppe de Tsjonger, yn it noarden,
wurdt Frysk praten. Under de Tsjonger, yn it suden, wurdt Stellingwerfsk praten. Skoallen yn parten
fan de gemeente Eaststellingwerf en alle skoallen yn de gemeente Weststellingwerf koene dêrom in
ûntheffingsfersyk foar it fak Frysk by Deputearre Steaten yntsjinje. Yn stee fan it fak Frysk waarden
skoallen mei in ûntheffing ferplichte om it fak geakunde oan te bieden en dêrmei dus omtinken oan
de eigen omkriten te jaan. De taal makket dêr ûnderdiel fan út. Troch de stichting Stellingwarver

Schrieversronte binne troch de jierren hinne ferskate materialen ûntwikkele, dy’t by geakunde brûkt
wurde kinne. Okkerdeis hat ek it KEK!-projekt (KultuerEdukaasje mei Kwaliteit) in bydrage levere,
nammentlik Kiekes mei as ferfolch dêrop De Veerkieker.

“De Stichting Comprix verzorgt het onderwijs aan haar 41 scholen in de gemeentes
Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. In deze grote regio zijn veel scholen actief
met de Friese taal en zijn er zelfs een aantal meertalige scholen (Nederlands, Engels, Fries).
Op onze Stellingwerfse scholen bieden wij een alternatief voor het Fries aan. Dit alternatief krijgt
vorm in het programma Veerkieker. In de Veerkieker wordt de Stellingwerfse erfgoededucatie verbonden
met de streektaal: Stellingwerfs.“

Sjoerd Bonnema (Beliedsmeiwurker ûnderwiis Stichting Comprix)

8.3.1.  TAALPROFILEN FOAR
IT STELLINGWERFSK
Ut Figuer 4 waard al dúdlik dat in soad skoallen yn de gemeenten East- en Weststellingwerf, fannijs, in
grutte en soms sels in folsleine ûntheffing nedich hawwe foar it fak Frysk. Om’t der op de skoallen in
ekstra fragelist ôfnommen is, dy’t op it Stellingswerfsk rjochte is, is it mooglik om de taalprofilen foar
it Stellingwerfsk wer te jaan.
Yn Figuer 43 binne de taalprofilen foar it Stellingwerfsk werjûn. Dêrút docht bliken dat ek in soad
skoallen relatyf lege taalprofilen fan it Stellingswerfsk nedich binne. Dat kin ferklearre wurde trochdat
skoallen by it geakundeûnderwiis benammen oandacht hawwe foar de eigen omkriten yn de letterlike
sin fan it wurd. De measte skoallen jouwe oan dat it geakundeûnderwiis mear sjoen wurde moat yn
termen fan skiednis- en natuerûnderwiis en net drekt yn termen fan taalûnderwiis. De kearndoelen, en
dêrmei ek de taalprofilen, binne krekt wol op taalûnderwiis rjochte. Dêrtroch soe steld wurde kinne dat
de taalprofilen net goed ‘passe’ by de situaasje sa’t dy him foardocht yn de Stellingwarven. Dochs is der
net ien skoalle dy’t foar it Stellingwerfsk in folsleine ûntheffing, profyl G, nedich is, wat betsjut dat op alle
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skoallen omtinken jûn wurdt oan in (positive) attitude oangeande de Stellingwerver taal en kultuer.
Figuer 43: Taalprofilen reguliere PÛ-skoallen yn de gemeenten East- en Weststellingwerf foar Stellingwerfs
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8.3.1.1. T
 AALEFTERGRÛN
LEARKRÊFTEN
Yn Figuer 44 is de taaleftergrûn fan de 320 (groeps)learkrêften dy’t op de skoallen yn de gemeenten
East- en Weststellingwerf wurkje, werjûn oangeande it ferstean kinnen fan de Fryske taal. Hast in fearn
fan de learkrêften dy’t yn de gemeenten East- en Weststellingwerf wurkje is Frysktalich. Fierders binne
der 236 Nederlânsktalige learkrêften (73,8%) en njoggen learkrêften (2,8%) mei in oare taaleftergrûn,
wêrfan’t yn alle gefallen acht (2,5%) it Stellingswerfsk as taaleftergrûn hawwe. Fan ien oarstalige
learkrêft is net bekend om hokker taal it giet. Fan fiif skoallen is bekend hoefolle Nederlânsktalige
learkrêften it Frysk wol en net ferstean kinne. It blykt dat yn alle gefallen fyftjin learkrêften (6,4%) it
Frysk passyf behearskje, fan trije learkrêften (1,3%) is dúdlik dat sy dat net kinne.
Figuer 44 Taaleftergrûn learkrêften fan de reguliere PÛ-skoallen yn de gemeenten East- en Weststellingwerf oangeande it ferstean fan
de Fryske taal
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De fraach is no oft de taaleftergrûn fan de learkrêften ek in rol spilet by de fariaasje dy’t fûn is yn de
taalprofilen. Hawwe skoallen mei mear Stellingwerver learkrêften in heger taalprofyl? Ut it ûndersyk
fan Taalplan Frysk docht bliken dat der in swakke, negative gearhing bestiet tusken it tal Stellingwerver
learkrêften op in skoalle en it taalprofyl foar it Stellingwerfsk (N=34; rs = -0,14; p = 0,443). It docht bliken
dat de skoallen mei it B-profyl en C-profyl gjin Stellingwerver learkrêften hawwe. De learkrêften dy’t it
Stellingwerfsk wol as taaleftergrûn hawwe, sitte benammen op in skoalle dêr’t in profyl F nedich is en
op ien skoalle dêr’t in profyl E nedich is.
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8.3.1.2 S
 KOALLING(SEFTERGRÛN)
LEARKRÊFTEN
Op sechstjin fan de 35 skoallen (45,7%) hawwe learkrêften ferskate kursussen folge om better stal
jaan te kinnen oan de lessen wêrby’t it Stellingwerfsk oan bod komt. Kursussen dy’t neamd wurde
binne: gearkomsten dy’t organisearre wurde út it netwurk foar geakunde wei yn de gemeenten
East- en Weststellingwerf fan de Stellingwarver Schrieversronte (12x), spesjale kursussen foar
kultuerkoördinaasje (5x) en kursussen foar it ferbetterjen fan de eigen feardichheden yn it
Stellingwerfsk (2x). Op de oare njoggentjin skoallen binne, foar safier bekend by de direkteuren (en/
of taalkoördinatoaren), troch de learkrêften gjin kursussen folge.
It soe tige nijsgjirrich wêze om te sjen nei de gearhing tusken de taalprofilen en it tal learkrêften dat
in kursus folge hat. Der binne lykwols gjin oantallen bekend, dat dit kin net analysearre wurde.
Wol is der oan de skoallen frege oft sy fine dat it oanbod yn kursussen foldwaande is. Seis skoallen
(17,1%) hawwe gjin antwurd op dy iepen fraach jûn. Njoggen skoallen (25,7%) fine it oanbod wol
foldwaande. Trije skoallen (8,6%) fine it oanbod op it mêd fan geakunde foldwaande, mar misse yn de
kursussen de didaktyske feardichheden om it Stellingwerfsk as taalfak oan te bieden. Ien skoalle (2,9%)
is net op ’e hichte fan it mooglike oanbod. Fierder jout hast de helte fan de skoallen oan dat der gjin
ferlet by de learkrêften is om in kursus te folgjen.

8.3.1.3. TAALEFTERGRÛN LEARLINGEN
Om in better byld fan de learlingepopulaasje te krijen, is de skoallen frege nei it tal learlingen en de
taaleftergrûn fan de learlingen. Yn Figuer 45 is de taaleftergrûn fan de learlingen fan de 35 reguliere
PÛ-skoallen yn de gemeenten East- en Weststellingwerf werjûn oangeande it ferstean kinnen fan de
Fryske taal. Dêr moat wol by opmurken wurde dat de oantallen faak basearre binne op in skatting mei
persintaazjes. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der mei-inoar 3.815 learlingen binne,
ferdield oer de 35 skoallen. Op syn minst 199 learlingen (5,2%) hawwe it Frysk as taaleftergrûn, twa
skoallen witte net hoefolle learlingen it Frysk as memmetaal hawwe. Fierders binne der op syn minst
55 learlingen (1,4%) mei it Stellingwerfsk as memmetaal, fan sechstjin skoallen is net bekend oft der
learlingen binne mei it Stellingwerfsk as taaleftergrûn.
Goed 80% fan de learlingen hat it Nederlânsk as taaleftergrûn. Fan dy learlingen wurdt de Fryske
taal troch op syn minst 714 learlingen beheind behearske, dat wol sizze dat se de taal yn alle gefallen
(in bytsje) ferstean kinne. Fan trije skoallen is net bekend hoefolle learlingen it Frysk (in bytsje) ferstean
kinne. It grutste part fan de learlingen ferstiet it Frysk lykwols net. Ek dêr binne wer trije skoallen
dy’t net witte hoefolle learlingen it Frysk net ferstean kinne. Fierders binne der noch op syn minst
176 learlingen (4,6%) mei in oare taaleftergrûn, dy’t fariearret yn Arabyske talen, Afrikaanske talen,
Aziatyske talen en Europeeske talen. De skoallen mei learlingen mei in oare taaleftergrûn jouwe foar
in grut part oan dat de learlingen sels yn Nederlân berne binne en it Nederlânsk ek goed behearskje.
Spitigernôch is der yn de fragelist fan Taalplan Frysk gjin fraach opnommen dêr’t dúdlik yn wurdt
hoefolle learlingen de Stellingwerver taal beheind behearskje.

Rapport Taalplan Frysk • It is mei sizzen net te dwaan

142

Figuer 45: Taaleftergrûn fan learlingen fan reguliere PÛ-skoallen yn de gemeenten East- en Weststellingwerf
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De fraach is no oft de taaleftergrûn fan de learlingen ek in rol spilet by de fariaasje dy’t yn de taalprofilen
fûn is. Hawwe skoallen mei mear learlingen dy’t it Stellingwerfsk as taaleftergrûn hawwe ek in heger
taalprofyl? Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der in swakke, negative gearhing is tusken
it tal Stellingwerver learlingen op in skoalle en it taalprofyl dat nedich is foar it Stellingwerfsk (N=18; rs =
-0,12; p = 0,638). It docht bliken dat de skoalle mei it B-profyl gjin learlingen hat dy’t thús Stellingwerfsk
prate. Fan de skoalle mei it C-profyl is it oantal net bekend. Fiif skoallen dêr’t mear as fiif learlingen it
Stellingwerfsk as memmetaal hawwe, hawwe in E-profyl (2x) of F-profyl (3x) nedich.

8.3.2.	IT STELLINGWERFSK
AS SKOALFAK
8.3.2.1. W
 ÊROM STELLINGWERFSK
(NET) AS SKOALFAK?
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat it Stellingwerfsk as taalfak eins net jûn wurdt op
de skoallen yn East- en Weststellingwerf. In soad skoallen jouwe oan dat de taal gjin rol spilet yn it
ûnderwiis, ek omdat noch mar yn bytsje bern mei de taal yn kontakt komme. Alle skoallen biede wol
geakundelessen oan, as ferfanger fan it fak Frysk. Dêryn komt de Stellingwerver taal soms wol werom,
bygelyks by in ekskurzje dêr’t de rûnlieding yn it Stellingwerfsk jûn wurdt, mar meastentiids geane
de geakundelessen oer de eigen omkriten en wurdt der in keppeling makke mei kultuer yn ’e foarm
fan keunstedukaasje. In soad skoallen yntegrearje de geakundelessen dan ek by de saakfakken, lykas
ierdrykskunde en skiednis, en hawwe it fak net alle wiken los op it programma stean.
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8.3.2.2 IT STELLINGWERFSK YN
IT KURRIKULÊRE SPINNEWEB
Fisy
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat 16 fan de 35 reguliere PÛ-skoallen (45,7%) yn de
gemeenten East- en Weststelling in algemien taalbeliedsplan hawwe. Twa skoallen (5,7%) hawwe yn it
taalbeliedsplan omtinken foar it Frysk en acht skoallen (22,9%) hawwe omtinken foar it Stellingwerfsk
yn de foarm fan geakunde.
Op 40% fan de skoallen is in taalkoördinator oanwêzich. Op sân skoallen dêr’t gjin algemien
taalbeliedsplan is, is wol in taalkoördinator oanwêzich en op njoggen skoallen dêr’t wol in algemien
taalbeliedsplan is, is gjin taalkoördinator.
Ien fan de reguliere PÛ-skoallen yn de gemeente Eaststellingwerf is oansletten by it Netwurk 3TS.
Dy skoalle jout oan taal in wichtich spearpunt te finen en de skoalle wol har dêrom graach profilearje
as trijetalige skoalle, dêrtroch ûntstiet der ek in moaie trochgeande learline foar de learlingen rjochting
it fuortset ûnderwiis. Alle oare skoallen yn de gemeenten East- en Weststellingwerf binne op it stuit
net by it Netwurk 3TS oansletten. Twa skoallen jouwe oan dat mooglik yn de takomst wol dwaan te
wollen, mar de skoallen hawwe op it stuit noch oare prioriteiten. Fierders freegje skoallen harren ôf
oft sy âlden yn dat konsept ek mei krije kinne. Mei it each op de populaasje tinke de skoallen dat sy
earder in twatalige skoalle, Nederlânsk/Ingelsk, wurde sille as trijetalich, wêrby’t ek it Frysk in rol spilet.
Fjirtjin skoallen jouwe oan dat it gjin prioriteit hat om in trijetalige skoalle te wurden, omdat it net by
de populaasje oanslút.

Tiid
Lykas oanjûn komt it Stellingswerfsk as taalfak eins net werom en wurdt wat der dien wurdt oan
geakunde faak ek yntegrearre by oare (saak)fakken. By de petearen fan Taalplan Frysk die bliken dat
it foar direkteuren (en/of taalkoördinatoaren) dan ek lêstich is om yn te skatten hoefolle tiid krekt nei
bou oan geakundelessen bestege wurdt. Ien skoalle (2,9%) hat hielendal gjin idee hoefolle tiid oft der
oan geakunde bestege wurdt en doart dêr ek gjin ynskatting foar te jaan. Yn Figuer 46 is fan de oare 34
skoallen nei bou werjûn hoefolle tiid sy besteegje oan it fak geakunde. It docht bliken dat:

>	Der mar in bytsje skoallen binne dy’t geakunde yn alle bouwen alle wiken oanbieden (resp. 23,5%
yn de ûnder- en boppebou en 20,6% yn de middenbou);
>	De measte skoallen yn alle bouwen ien of twa projektwiken yn’t jier organisearje, soms mei fierders
noch losse aktiviteiten, dêr’t geakunde in plak by hat (resp. 35,3% yn de ûnder- en boppebou en
38,2% yn de middenbouw).

Fierder binne der skoallen (14,7%) dy’t geakunde projektmjittich oanbiede, mar dêr’t net krekt dúdlik
fan is hoefolle projekten en hoe faak dat jiers dien wurdt. Ek binne der in tal skoallen (8,8%) dy’t
geakunde yntegrearje by oare fakken en dêrom net witte hoefolle tiid oft der krekt oan geakunde sels
bestege wurdt.
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Figuer 46: Tiidsbesteging oan it fak geakunde op reguliere PÛ-skoallen yn de gemeenten East- en Weststellingwerf foar elke bou
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Leardoelen en learynhâld
Offisjeel binne der gjin kearndoelen foar it Stellingwerfsk of geakunde formulearre. Wannear’t
der sjoen wurdt nei de kearndoelen dy’t der foar it Frysk opsteld binne (sjoch Taheakke I) en dy
ynterpretearre wurde as wienen se foar it Stellingwerfsk, dan docht bliken dat dat eins net goed
oanslút. Lykas earder al oanjûn wurdt it Stellingwerfsk as taalfak eins net jûn. It Stellingwerfsk kriget
op guon skoallen in plak by geakunde en geakunde is net rjochte op taalûnderwiis. Dêrtroch komme
in soad skoallen net fierder as oandacht hawwe foar in positive attitude oangeande de Stellingwerver
taal en kultuer(‘kearndoel 17’). Sechstjin skoallen (45,7%) jouwe oan dat der wol omtinken is foar it
leare ferstean fan it Stellingwerfsk (‘kearndoel 18’), mar dat dat benammen by ekskurzjes bart en net
yn ’e klasse. Fjouwer skoallen (11,4%) hawwe fierders omtinken foar it sels praten fan it Stellingwerfsk
(‘kearndoel 19’), mar ek dat is faak net struktureel. Yn oansluting dêrop hat 20% fan de skoalle wol
omtinken foar it útwreidzjen fan de Stellingwerver wurdskat (‘kearndoel 22’). It lêzen fan teksten yn
it Stellingwerfsk (‘kearndoel 20’) komt op seis skoallen (17,1%) ynsidinteel wol nei foarren. Der is ien
skoalle dy’t oanjout dat der echt struktureel yn it Stellingwerfsk lêzen wurdt yn de fjouwer projektwiken
dy’t alle jierren organisearre wurde. Trije skoallen (8,6%) jouwe oan dat der ynsidinteel omtinken is
foar it skriuwen fan wurdsjes en soms koarte sinnen yn it Stellingwerfsk (‘kearndoel 21’).

Boarnen en materialen
Lykas oanjûn yn §8.3 binne der troch ûnderskat partijen materialen makke dy’t brûkt wurde kinne foar
in geakundeles. Yn de fragelist fan Taalplan Frysk koene skoallen by in iepen fraach antwurd jaan oer
hokker materialen sy brûke om geakunde stal te jaan. Yn Figuer 47 is in oersjoch jûn fan de troch de
skoallen neamde materialen nei bou. Fjouwer skoallen (11,4%) hawwe gjin antwurd op dy iepen fraach jûn.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat yn de ûnderbou troch santjin skoallen (54,8%)
De Veerkieker brûkt wurdt. Acht skoallen (25,8%) meitsje yn de ûnderbou gebrûk fan materialen fan
de Stellingerwarver Skrieversronte dy’t op ynternet te finen binne. Fiif skoallen (16,1%) dogge mei oan
organisearre projekten foar Natuur en Milieueducatie. Fierders docht hast 30% fan de skoallen ek
mei oan oare ekskurzjes dy’t yn de buert (troch de skoalle sels) organisearre wurde. Fierder meitsje
seis skoallen (19,4%) yn de ûnderbou gebrûk fan (printe)boeken, lykas Piepmoes en Muske en Fret. Ek
binne der seis skoallen (19,4%) dy’t sels materialen foar geakunde ûntwikkelje.
Foar de middenbou blykt dat der ien skoalle mear is (58,1%) yn ferliking mei de ûnderbou dy’t
gebrûk makket fan De Veerkieker. Krekt as yn de ûnderbou makket krekt wat mear as in fearn fan de
skoallen gebrûk fan de digitale materialen fan de Skrieversronte. Ek binne der wer fiif skoallen (16,1%)
dy’t oan de organisearre projekten foar Natuur en Milieueducatie meidogge. Fierders docht krekt wat
mear as 45% fan de skoallen yn de middenbou mei oan oare ekskurzjes, dy’t (troch de skoalle sels) yn
’e buert organisearre wurde. Fjouwer skoallen (12,9%), twa minder yn ferliking mei de ûnderbou, brûke
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(printe)boeken. Ek binne der, krekt as yn de ûnderbou, seis skoallen (19,4%) dy’t sels materialen foar
geakunde ûntwikkelje.
Yn de boppebou wurdt De Veerkieker, krekt as yn de middenbou, troch hast 60% fan de skoallen
brûkt. Krekt as yn de ûnder- en middenbou makket krekt wat mear as in fearn fan de skoallen yn de
boppebou gebrûk fan de digitale materialen fan de Skrieversronte. Ek dogge wer fiif skoallen (16,1%)
mei oan de organisearre projekten foar Natuur en Milieueducatie. Ien skoalle minder yn ferliking mei
de middenbou (41,9%) docht yn de boppebou noch mei oan oare ekskurzjes dy’t yn ’e buert (troch de
skoalle sels) organisearre wurde. Fiif skoallen (16,1%), ien skoalle minder yn ferliking mei de ûnderbou,
mar ien skoalle mear yn ferliking mei de middenbou, makket gebrûk fan boeken en gedichten yn de
boppebou. Teffens binne der, krekt as yn de ûnder- en middenbou, seis skoallen (19,4%) dy’t sels
materialen foar geakunde ûntwikkelje.
Figuer 47: Tal reguliere PÛ-skoallen yn de gemeenten East- en Weststellingwerf dat by geakunde gebrûk makket fan ûnderskate
materialen foar elke bou
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Toetsing
Skoallen yn de gemeente Weststellingwerf en parten fan de gemeente Eaststellingwerf koene fan 1980
ôf al in folsleine ûntheffing foar it fak Frysk krije as sy yn stee dêrfan geakunde joegen (sjoch ek §8.3).
It registrearjen fan de ûntwikkeling yn it fak geakunde is, foar safier bekend, net opnommen yn de
learlingfolchsystemen. Geakunde wurdt faak yntegrearre by oare (saak)fakken en de ûntwikkeling dy’t
de learlingen dêryn meitsje, sille ûnder dy namme opnommen wêze. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk
docht ek bliken dat it Stellingwerfsk of geakunde op gjin inkelde skoalle hifke wurdt.

8.3.2.3. A
 MBYSJES OANGEANDE
IT STELLINGWERFSK AS FAK
By gjin inkelde skoalle libbet de ambysje om mear mei it Stellingwerfsk as taalfak te dwaan. Wol fine
de skoallen it eins allegearre wichtich dat der omtinken foar geakunde bliuwt, wêrby’t de klam lizzen
bliuwt op ’e omkriten sûnder dat dêr perfoarst in taalaspekt oan keppele wurdt. It docht bliken dat:

>	Fan de 35 skoallen 23 skoallen (65,7%) oanjouwe dat se, wat geakunde oanbelanget, it oanbod
itselde hâlde wolle en dat der gjin fierdere ambysjes binne om mear te dwaan. It giet dêrby om
santjin skoallen mei in F-profyl, fiif skoallen mei in profyl E en de skoalle mei it B-profyl;
>	Twa skoallen (5,7%), ien mei in E-profyl en ien mei in F-profyl jouwe oan dat sy de keunst- en
saakfakken op ’e nij ynrjochtsje wolle en dat geakunde dêrby in (better) plak krije sil;
>	Trije skoallen (8,6%), twa mei in E-profyl en ien mei in F-profyl, jouwe oan dat se yn de takomst fan
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De Veerkieker gebrûk meitsje wolle;
>	Fjouwer skoallen (11,4%), ien mei in E-profyl en trije mei in F-profyl, jouwe oan dat se allinnich mei
de De Veerkieker troch geane as dêr foldwaande finansiering foar bliuwt, oars hâlde de skoallen
mei dat ûnderdiel op;
>	Twa skoallen (5,7%), ien mei in E-profyl en ien mei in F-profyl, jouwe oan dat sy bewuster mei
geakunde yn projektwiken oan de slach gean wolle;
>	Ien skoalle (2,9%) mei in profyl C jout oan dat sy bewuster oan de slach gean wol mei it Stellingswerfsk
by projekten en dêrby de kearndoelen yn it each hâlde wol.

8.3.3.	IT GEBRÛK FAN IT
STELLINGWERFSK BÛTEN IT
FAK OM
8.3.3.1 IT STELLINGWERFSK AS
YNSTRUKSJETAAL BY OARE
FAKKEN
Net ien fan de skoallen jout oan dat it Stellingwerfsk as ynstruksjetaal by oare fakken ynsetten wurdt.
Lykas earder dúdlik sichtber waard yn Figuer 44 binne der net folle learkrêften dy’t it Stellingwerfsk
sels behearskje. Ek wurdt it Stellingwerfsk sels net as taalfak oanbean. Oan de oare kant waard dúdlik
út Figuer 47 dat in soad skoallen gebrûk meitsje fan ekskurzjes yn ’e buert De skoallen jouwe oan dat
it dêrby wol foarkomme kin dat de rûnlieding yn it Stellingwerfsk jûn wurdt. Op dy stuiten is it mooglik
dat learlingen ynstruksje(s) yn it Stellingwerfsk krije, mar net alle ynstellings dogge dat.

8.3.3.2.	ATTITUDEN OANGEANDE DE
STELLINGWERVER TAAL EN
KULTUER (AS FAK)
Oan de skoallen is frege om te reagearjen op fiif stellings oangeande de Stellingwerver taal en kultuer
as skoalfak op in fiifpunt-skaal fan tige posityf nei tige negatyf. Dy stellings binne te ferlykjen mei dy fan
it Frysk (sjoch ek §6.3). Yn Tabel 50 binne de fiif stellings dy’t foar de Stellingwerver taal en kultuer (as
skoalfak) steld binne, werjûn. Yn Figuer 48 binne de reaksjes op dy stellings foar 23 skoallen yn East- en
Weststellingwerf werjûn. Fan tolve skoallen is net bekend wat sy fine fan it Stellingwerfsk as taalfak, sy
hawwe de stellings allinnich ynfold op basis fan it fak geakunde (sjoch Figuer 49).
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat hast trijefearns fan de skoallen (tige) negatyf
foaroer it oanbieden fan it Stellingwerfsk as taalfak stiet. Mar fjouwer skoallen (17,4%) binne dêr in
bytsje posityf oer. Ek goed 80% fan de skoallen stiet (tige) negatyf foaroer it brûken fan it Stellingwerfsk
as ynstruksjetaal by oare fakken. Dat hat der foar in part mei te krijen dat net folle learkrêften it
Stellingwerfsk sels prate kinne. De negative trend set dan ek troch by stelling 3 oer de learkrêften.
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Krekt wat mear as 65% is (tige) negatyf, fierders tinke in soad direkteuren (en/of taalkoördinatoaren)
dat it team neutraal stiet (30,4%). Op mar ien skoalle is it team in bytsje posityf oer it oanbieden fan it
Stellingwerfst as taalfak.
De ynskatting is dat learlingen (op it stuit) oer it algemien neutraal (60,9%) foaroer it Stellingwerfsk
as taalfak steane. Dat hat der benammen mei te krijen dat in soad learlingen eins net mei de taal yn
kontakt komme. Skoallen jouwe oan dat de learlingen dêrmei net witte wat se misse en dat der op dy
wize gjin dúdlike positive of negative miening foarme wurde kin. Foar âlden is dat oars, ek dêr is in grut
part neutraal (43,5%), mar itselde part is (tige) negatyf. De ynskatting fan trije skoallen (13,0%) is dat
âlden in bytsje posityf foaroer it oanbieden fan it Stellingwerfsk as taalfak steane.
TABEL 50 STELLINGS OANGEANDE DE STELLINGWERVER TAAL EN KULTUER (AS SKOALFAK)
1. Fine jo it wichtich dat it fak Stellingwerfsk oanbean wurdt?
2. Fine jo it wichtich dat it Stellingwerfsk ek as ynstruksjetaal by oare fakken ynsetten wurdt?
3. Wat fine (tinke jo) de oare learkrêften fan it fak?
4. Wat fine (tinke jo) de learlingen fan it fak?
5. Wat fine (tinke jo) de âlden fan it fak?
w

Figuer 48: Attituden oangeande de Stellingwerver taal en kultuer (as skoalfak) op reguliere PÛ-skoallen yn de gemeenten East- en
Weststellingwerf
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Lykas oanjûn hat in tal skoallen by de stellings oanjûn dat se de stellings op basis fan it fak geakunde
ynfold hawwe. Dyselde fraachstelling lykas yn Tabel 50 kin oanhâlden wurde, alline moat der dan
foar Stellingwerfsk it fak geakunde lêzen wurde. Ek hawwe der in tal skoallen west dy’t de stellings
beantwurde hawwe foar it Stellingwerfsk as taalfak likegoed as foar it fak geakunde. Yn Figuer 49 binne
de reaksjes fan achttjin skoallen foar it fak geakunde as fak werjûn. Dêrút blykt in folslein oar byld yn
ferliking mei it Stellingwerfsk as taalfak (sjoch Figuer 48). Oer geakunde binne de skoallen nammentlik
oer it generaal wól (tige) posityf.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat hast 90% fan de skoallen (tige) posityf is oer
it oanbieden fan it fak geakunde. Wer is it grutste part tige negatyf (83,3%) oer it brûken fan it
Stellingwerfsk as ynstruksjetaal. Ek it team is oer it generaal (tige) posityf (77,8%) oer it oanbieden fan
it fak geakunde.
De ynskatting is dat learlingen oftewol (tige) posityf foaroer geakunde as fak steane oftewol neutraal
binne. Der wurdt yn alle gefallen net ferwachte dat learlingen (tige) negatyf foaroer it fak geakunde
steane. Skoallen jouwe oan dat dat ek te krijen hat mei alle útstapkes dy’t yn it ramt fan geakunde dien
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wurde. Goed 70% fan de âlden is ek (tige) posityf oer it oanbieden fan geakunde. Ien fan de skoallen
seit dat sa:

	“Bern fine it hiel nijsgjirrich. Dat fernimme wy bygelyks ek oan it projekt fan ‘De Veerkieker’, mar
wy sjogge it ek by de deadebetinking. Ik tocht altyd dat se de ferhalen fan fjouwer jier lyn net mear
wisten, mar se wisten it noch eksakt! (…) Se witte noch presys watfoar ferhaal der by de namme
heart. (…) It leit hiel ticht by de bern, wy jouwe it mear betsjutting troch ien út te nûgjen dy’t der echt
wat mei te meitsjen hat. As wy {de learkrêften} der sels oer fertelle, dan makket it minder yndruk”
[POs-D-b314].
Figuer 49: Attituden oangeande geakunde as fak op reguliere PÛ-skoallen yn de gemeenten East- en Weststellingwerf
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9 Resultaten
SBÛ-skoallen
9.1. TAALPROFILEN OP SBÛ-SKOALLEN
(NEI POPULAASJE)
De taalprofilen lykas beskreaun yn Taheakke II jilde ek foar de alve SBÛ-skoallen dy’t ûnder de WPO
falle. Twa skoallen yn de Stellingwerven hawwe twa taalprofilen krigen, ien foar it Frysk en ien foar it
Stellingwerfsk. Yn Figuer 50 binne de taalprofilen foar it Frysk en it Stellingwerfsk njonkeninoar setten.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat fiif skoallen (45,5%) op nivo fan oanbod foldogge
oan in profyl C, twa skoallen (18,2%) foldogge oan in profyl E en der binne fjouwer skoallen (36,4%) dy’t
foldogge oan in profyl F. Der is net ien SBÛ-skoalle dy’t in folsleine ûntheffing foar it fak Frysk nedich
hat. Ek strykt it oanbod fan de twa skoallen yn de Stellingwerven mei in profyl F foar it Stellingwerfsk,
wat betsjut dat der, neist it Frysk, oanbod is foar in (positive) attitude oangeande de Stellingwerver taal
en kultuer. De Stellingwerver SBÛ-skoallen wike wat dat oanbelanget foar it Stellingwerfsk net folle fan
de reguliere skoallen yn dy gemeenten ôf (sjoch ek §8.3).
Figuer 50: Taalprofilen SBÛ-skoallen foar Frysk (boppe) en Stellingwerfsk (ûnder)
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9.1.1.

LEARKRÊFTEN

9.1.1.1. TAALEFTERGRÛN LEARKRÊFTEN
Yn Figuer 51 is de taaleftergrûn fan de 213 (groeps)learkrêften dy’t op de alve SBÛ-skoallen wurkje,
werjûn. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat 128 (60,1%) fan de mei-inoar 213 learkrêften
in Frysktalige eftergrûn hawwe, 83 (39,0%) learkrêften hawwe in Nederlânsktalige eftergrûn en twa
(0,9%) learkrêften hawwe it Stellingwerfsk as taaleftergrûn.
Figuer 51: Taaleftergrûn learkrêften SBÛ-skoallen

Frysk

128

Nederlândsk

83

Stellingwarfs 2
0

20

40

Fersteane it Frysk

60

80

Fersteane it Frysk net

100
Unbekend

120

140

N=213

De fraach is no oft de taaleftergrûn fan de learkrêften ek in rol spilet by de fariaasje dy’t fûn is yn
de taalprofilen. Hawwe skoallen mei mear Frysktalige learkrêften minder ûntheffing nedich? Ut
it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der in beheinde, positive gearhing is tusken it tal
Frysktalige learkrêften op in SBÛ-skoalle en it taalprofyl dat nedich is (N=11; rs = 0,31; p = 0,358). Dat
betsjut dat wat heger it persintaazje Frysktalige learkrêften, wat heger it taalprofyl dat nedich is, dus
wat minder ûntheffing der nedich is. Dat strykt mei de befinings foar it regulier basisûnderwiis (sjoch
§4.6.1.1).
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9.1.1.2. S
 KOALLING(SEFTERGRÛN)
LEARKRÊFTEN
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat twa skoallen net op ’e hichte binne fan it mooglike
Fryske foech fan de learkrêften. Fan de 160 learkrêften fan de oare skoallen kinne 69 learkrêften
(43,1%) de Fryske les jaan mei in dêrfoar bedoeld foech. It foech fan de PABÛ, it Frysk Foech, en de

Oantekening W wurde neamd. Der binne yn alle gefallen 33 learkrêften (20,6%) dy’t de Fryske les jouwe
sûnder dêrfoar it foech te hawwen. In tal dêrfan hawwe in kursus Frysk by de Afûk folge of hawwe wol
de fakken op de PABÛ foar it Frysk Foech folge, mar hawwe dat net ôfmakke. Op ien skoalle dêr’t it
Frysk as fak net op it roaster stiet, binne wol trije learkrêften mei in foech – Frysk Foech – foar it Frysk.

Yn it ûndersyk fan it Taalplan Frysk is der ek frege nei it belang fan it hawwen fan in foech foar it Frysk.
Der binne mei-inoar acht skoallen dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet (sjoch ek §9.2). Seis fan dy skoallen
jouwe oan dat se it net wichtich fine of it net de earste prioriteit jouwe dat learkrêften in foech foar it
Frysk hawwe, yn alle gefallen net yn de kontekst fan de eigen skoalle. De twa oare skoallen jouwe oan
it wol wichtich te finen. Ien fan dy skoallen jout oan:

“Het heeft met je taalattitude te maken. Ik vind dat daar waar je veel kinderen hebt die Fries
spreken, is het gewoon prettig dat je die kinderen ook kan opvangen in hun moedertaal. In ieder
geval begrijpt. Dat vind ik een belangrijk uitgangspunt. En het helpt je ook om, nou ja, wat richting
te krijgen in de taalontwikkeling. Sommige kinderen zijn uitsluitend Fries, spreken uitsluitend
Fries. Dan moet je toch een bruggetje maken” [SBO-D-b373].

De trije skoallen dêr’t it fak Frysk net op it roaster stiet (sjoch ek §9.2) hawwe gjin miening oer it wol of
net wichtich finen fan in foech foar it Frysk foar de learkrêften.

9.1.2.

LEARLINGEN

Om in better byld te krijen fan de learlingepopulaasje is de skoallen frege nei it tal learlingen en
de taaleftergrûn fan de learlingen. Yn Figuer 52 is de taaleftergrûn fan de learlingen fan de alve
SBÛ-skoallen werjûn, oangeande it ferstean kinnen fan de Fryske taal28. Dêrby moat wol opmurken
wurde dat de oantallen faak basearre binne op in skatting fan persintaazjes.
28

Ien skoalle jout oan dat

sa’n 80% fan de learlingen
it Frysk (beheind)
behearsket, mar it is
de skoalle net bekend
hoefolle learlingen it Frysk
as memmetaal hawwe en
hoefolle it Nederlânsk.
Wol wit de skoalle hoefolle
learlingen it echt net
ferstean kinne en hoefolle
learlingen der binne mei in

Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der mei-inoar 1664 learlingen binne, ferdield oer
de alve SBÛ-skoallen. Goed in fearn fan de learlingen hat it Frysk as taaleftergrûn en goed 60% fan de
learlingen is Nederlânsktalich. Fan de Nederlânsktalige learlingen behearsket krekt wat mear as 45%
beheind de Fryske taal, dat wol sizze dat se de taal yn alle gefallen (in bytsje) ferstean kinne. Fierders
begrypt goed ien tredde fan de Nederlânsktalige learlingen it Frysk net en fan 200 Nederlânsktalige
learlingen is net bekend oft, en yn hoefier’t sy it Frysk behearskje. Fierder binne der 63 learlingen
(3,7%) mei in oare taaleftergrûn, dy’t fariearret yn Arabyske talen, Afrikaanske talen, Aziatyske talen
en Europeeske talen. Ien learling (0,1%) hat it Stellingwerfsk as memmetaal. Spitigernôch is der yn

oare taaleftergrûn.
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de fragelist fan Taalplan Frysk gjin fraach opnommen dêr’t dúdlik yn wurdt hoefolle learlingen fan dy
lêstneamde groep de Fryske taal (beheind) behearskje.
Figuer 52: Taaleftergrûn learlingen SBÛ-skoallen
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De fraach is no oft de taaleftergrûn fan de learlingen ek in rol spilet by de fariaasje dy’t yn de taalprofilen
fûn is. Hawwe skoallen mei mear Frysktalige learlingen minder ûntheffing nedich? Ut it ûndersyk fan

Taalplan Frysk docht bliken dat der in beheinde, negative gearhing is tusken it tal Frysktalige learlingen
op in skoalle en it taalprofyl foar Frysk (N=10; rs = -0,31; p = 0,380). It docht bliken dat op de skoallen
dêr’t in profyl C nedich is, it persintaazje Frysktalige learlingen oer it algemien leger is yn ferliking mei
skoallen dêr’t in profyl E nedich is. Op de SBÛ-skoallen mei in profyl E is it tal Frysktalige learlingen in
stik heger.

9.2.		

IT FRYSK AS SKOALFAK

9.2.1.

FRYSK (NET) AS SKOALFAK

Yn Figuer 53 is it tal SBÛ-skoallen dat it Frysk as skoalfak oanbiedt werjûn. It docht bliken dat it fak
Frysk op acht fan de alve SBÛ-skoallen (72,7%) op it roaster stiet. It giet dêrby om alle skoallen mei in
profyl C (62,5%) en profyl E (25,0%), en ien skoalle mei in profyl F. Trije SBÛ-skoallen (27,3%), allegearre
mei in profyl F, hawwe it Frysk dus net as fak op it roaster stean. Dêrby giet it om beide skoallen yn
de Stellingwerven (ferlykje ek mei Figuer 4 foar de taalprofilen fan it reguliere basisûnderwiis yn it
net-Fryske taalgebiet), dêr’t de Fryske taal en kultuer wol in plak kriget by geakunde.
Hoewol’t hast alle skoallen harren bewust binne fan de ferplichting dy’t sy op grûn fan de WPO
hawwe om it Frysk oan te bieden, wol dat net sizze dat dat ek dé reden is om dat te dwaan (ferlykje
ek mei Figuer 16 foar de redenen fan regulier basisûnderwiis om it Frysk oan te bieden). Mar ien fan
de alve SBÛ-skoallen (9,1%) mei in profyl C beneamt de wetlike ferplichting as reden om it Frysk te
jaan. Mear as in fearn fan de SBÛ-skoallen jout oan dat it ûntbrekken fan draachflak út de omjouwing
in rol spilet om it fak Frysk net (wiidweidiger) oan te bieden. Dat kin ferklearre wurde fanwegen it feit
dat learlingen op in SBÛ-skoalle faak net fan groep 1 ôf ynstreame en ek net altiten út de buert fan de
skoalle komme. In SBÛ-skoalle hat in folle grutter oanfiergebiet as in reguliere basisskoalle, dat betsjut
dat de SBÛ-skoallen ek bern fan bûten de provinsje Fryslân opfange (kinne).
Troch hast de helte fan de SBÛ-skoallen wurdt de problematyk wat taal en kognitive efterstannen
oanbelanget as reden jûn om it Frysk net (folslein) as fak oan te bieden. Benammen it lêzen en skriuwen
yn de Nederlânske taal komt oan bod en de skoallen jouwe oan dat dat somtiden al dreech genôch is
om by dy doelgroep oan te bieden. Om de learlingen dan ek noch ôf te mêdzjen mei it leare lêzen en
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skriuwen yn it Frysk (of Ingelsk) fine de skoallen dan te fier gean. Sa seit ien fan de skoallen bygelyks:

	“Us bern ha eins allegearre in kognitive beheining yn it learen, mar dêrneist ek multiproblematyk yn
it gedrach en de sosjaal emosjonele ûntwikkeling. En jo sjogge faak dat dizze bern ek, benammen
op it Nederlânske taalgebiet al, muoite ha mei de it learen fan taal, wurdskat, sawol passyf as aktyf,
mar ek hoe bring ik emoasjes ûnder wurden. Mar ek it skriuwen en de taalferwurking, dus taal,
stavering, begripend lêzen, technysk lêzen, dus echt de fakken, dat kostet harren al safolle muoite
en enerzjy, dat wy sein ha fan: ‘No, wy besteegje wol oandacht oan it fak Frysk, mar dan yn dy sin
dat wy allinnich dy domeinen {mûnlinge taalfeardichheid, harkje en prate} hjiryn brûke.’ (…) En mei
Ingelsk dogge we it krekt as by it Frysk, allinnich de mûnlinge taalfeardichheid” [SBO-D-b374].

Oan de oare kant wurdt út it sitaat ek dúdlik dat in tal skoallen (54,5%) it wol wichtich fynt om de
learlingen wat mei te jaan fan de Fryske taal en kultuer. Dat kin û.o. by it fak Frysk yn mûnling Frysk
taaloanbod, bygelyks troch Fryske printeboeken of nei Tsjek te sjen en dêroer te praten.
Figuer 53: Frysk as fak op it roaster op SBÛ-skoallen
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9.2.2.	IT FAK FRYSK YN IT KURRIKULÊRE
SPINNEWEB
De opbou fan dizze paragraaf is oan de hân fan it kurrikulêre spinnenweb fan Van den Akker e.o. (2006).
Yn Figuer 1 yn de Ynlieding fan dit rapport is in skematyske werjefte te finen fan de tsien ûnderdielen
fan it kurrikulêre spinneweb, wêrby’t de fisy sintraal stiet en dêromhinne wurdt oan njoggen triedden,
elk besteande út ien learplanaspekt, stal jûn. De ûnderdielen dosintrollen, groepearringsfoarmen
en learomjouwing komme allinnich yndirekt yn dizze paragraaf werom troch bygelyks by de oare
ûnderdielen omtinken te jaan oan ûnder-, midden- en boppebou. Dizze paragraaf bestiet dus út
de neikommende ûnderdielen: (1) fisy, (2) tiid, (3) leardoelen, (4) learynhâld, (5) learaktiviteiten, (6)
boarnen en materialen en (7) toetsing.

9.2.2.1. FISY - WÊRTA LEARE SY?
Taalbelied en taalkoördinator
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat hast twa tredde fan de SBÛ-skoallen in algemien
taalbeliedsplan hawwe. Fan twa skoallen (28,6%) mei in algemien taalbeliedsplan is net krekt dúdlik
wat der yn beskreaun stiet. Ien skoalle (14,3%) jout oan dat der yn it algemien taalbeliedsplan ek
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omtinken foar de Fryske taal is. Twa skoallen (28,6%) jouwe oan dat it in bewuste kar is om de Fryske
taal yn it taalbeliedsplan bûten beskôging te litten fanwegen de learproblematyk (sjoch ek §9.2.1) of
omdat der omtinken is foar geakunde yn stee fan de Fryske taal. By de oare fjouwer skoallen leit de
klam yn it algemiene taalbeliedsplan benammen op de Nederlânske taal.
Fjouwer skoallen (36,4%), wêrfan twa skoallen op it stuit sûnder algemien taalbeliedsplan, jouwe
oan dat sy yn de takomst it taalbeliedsplan fierder (troch)ûntwikkelje wolle. Sy wolle de Fryske en
Ingelske taal dan ek in plak yn it taalbeliedsplan jaan.

Fisy op meartalich ûnderwiis
Net ien fan de skoallen is by it Netwurk 3TS oansletten. De ambysje om in meartalige skoalle te wurden
is der ek net by de SBÛ-skoallen. De skoallen jouwe oan dat de klam op it learen fan de Nederlânske
taal leit, û.o. fanwegen de maatskiplike ferantwurdlikheid dy’t de skoallen hawwe om learlingen te
learen om adekwaat yn de maatskippij funksjonearje te kinnen (sjoch ek §9.2.1). Neffens de skoallen
heart dêr de Nederlânske taal by.
It leechdrompelich yn kontakt komme litten mei oare talen (en/of dialekten) komt op in tal skoallen
nei foarren troch omtinken te jaan oan de mûnlinge taalfeardichheden yn de Fryske en/of Ingelske
taal. In positive attitude foaroer de memmetaal fan de learlingen wurdt wol wichtich fûn. De learlingen
yn de eigen memmetaal oansprekke bart ek (sjoch ek §9.3).

9.2.2.2. TIID - WANNEAR LEARE SY?
Frysk as fak yn minuten (algemien)
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der fjouwer ûnderskate groepen formulearre wurde
kinne wat de tiidsbesteging oan it fak Frysk yn it SBÛ oanbelanget, nammentlik:

1. Skoallen dêr’t oant 15 minuten yn ’e wike oan it fak Frysk bestege wurdt;
2. Skoallen dy’t tusken de 16 en 30 minuten yn ’e wike oan it fak Frysk besteegje;
3. Skoallen dy’t tusken de 31 en 45 minuten yn ’e wike oan it fak Frysk besteegje; en
4. Skoallen dêr’t in Fryske wike organisearre wurdt.

Yn Figuer 54 is de tiidsbesteging werjûn foar de acht SBÛ-skoallen nei bou, dêr’t it fak Frysk op it
roaster stiet. It docht bliken dat:

>	It Frysk op goed in tredde fan de skoallen yn de ûnder- en middenbou net of ynsidinteel op it
roaster stiet;
> Yn de boppebou it measte omtinken oan it Frysk jûn wurdt; en
> Ien skoalle yn alle groepen it Frysk allinnich yn in Fryske projektwike oanbiedt.

155

It is mei sizzen net te dwaan • Rapport Taalplan Frysk

Figuer 54: Tiidbesteging by it Frysk as fak op SBÛ-skoallen foar elke bou
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Frysk as fak yn minuten nei taalprofyl
Underbou: De trije skoallen dêr’t it Frysk net of oant in kertier yn ’e wike foarkomt, binne de skoallen
mei in profyl E en ien skoalle mei it profyl C. De skoalle mei it F-profyl lit it Frysk projektmjittich yn in
Fryske wike weromkomme. De oare fjouwer skoallen mei in profyl C besteegje of oant in heal oere yn
’e wike of 30-45 minuten oan it fak Frysk yn ’e ûnderbou.

Middenbou: Foar de middenbou jildt eins itselde as foar de ûnderbou. Der binne ek wer de trije
skoallen dêr’t it Frysk net of oant in kertier yn ’e wike foarkomt, de skoallen mei in profyl E en ien skoalle
mei in profyl C. De skoalle mei it F-profyl biedt it Frysk projektmjittich oan yn in Fryske projektwike. Ien
fan de oare profyl-C skoallen besteget yn de middenbou minder tiid oan it fak Frysk yn ferliking mei
de ûnderbou. Yn de middenbou binne der nammentlik trije skoallen dy’t oant in heal oere besteegje
oan it fak Frysk en is der mar ien skoalle dy’t oant trije kertier yn ’e wike omtinken foar it fak Frysk hat.

Boppebou: Lykas oanjûn wurdt yn de boppebou op de measte skoallen tiid oan it Frysk bestege. Der is
mar ien skoalle mei in profyl E dy’t oant in kertier yn ’e wike omtinken foar it Frysk hat. De oare skoalle
mei in profyl E besteget oant in heal oere yn ’e wike oan it Frysk, krekt as fjouwer skoallen mei in profyl
C. Ien skoalle mei in profyl C besteget 30-45 minuten yn ’e wike oan it fak Frysk. En de skoalle mei it
profyl F hat omtinken foar it Frysk yn in Fryske projektwike.

9.2.2.3. L
 EARDOELEN WÊRHINNE LEARE SY?
Yn de paragraaf wurde mei de leardoelen de kearndoelen dy’t skreaun binne foar de Fryske taal en
kultuer bedoeld (sjoch Taheakke I).

Leardoelen by it fak Frysk (algemien)
Yn Tabel 51 is de ferdieling nei kearndoel werjûn foar it tal SBÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster
stean hat. Dêrút docht bliken dat by it fak Frysk op alle skoallen yn allle bouwen omtinken is foar in
positive attitude oangeande de Fryske taal en kultuer (kearndoel 17). Op it twadde plak stiet it leare
ferstean fan de Fryske taal (kearndoel 18), dat yn de middenbou op ien skoalle minder foarkomt yn
ferliking mei de ûnder -en boppebou. Ek is op goed 60% fan de skoallen yn de ûnder- en middenbou
omtinken foar it sels sprekken fan de taal (kearndoel 19). Trijefearns fan de skoallen hat dêr yn de
boppebou omtinken foar. Foar taalskôging (kearndoel 22), wêrby’t it benammen om de útwreiding fan
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de Fryske wurdskat giet, is op ien skoalle yn alle bouwen omtinken. Ek hat ien skoalle yn de boppebou
ynsidinteel omtinken foar it lêzen fan de Fryske taal (kearndoel 20).
TABEL 51 TAL SBÛ-SKOALLEN DAT BY IT FAK FRYSK OANBOD HAT FOAR DE FERSKATE KEARNDOELEN
FOAR ELKE BOU
Underbou

N=8

Middenbou

Bovenbou

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Kearndoel 17

8

100

8

100

8

100

Kearndoel 18

7

87,5

6

75,0

7

87,5

Kearndoel 19

5

62,5

5

62,5

6

75,0

Kearndoel 20

0

0

0

0

1

12,5

Kearndoel 21

0

0

0

0

0

0

Kearndoel 22

1

12,5

1

12,5

1

12,5

Leardoelen by it fak Frysk foar elk taalprofyl
Underbou: De skoalle dêr’t it leare ferstean fan de Fryske taal (kearndoel 18) yn de ûnderbou net yn
it oanbod sit, is ien fan de skoallen mei in profyl C. De trije skoallen dy’t gjin omtinken hawwe foar it
sels leare praten fan de taal yn de ûnderbou (kearndoel 19) binne in skoalle mei in profyl C, profyl E en
profyl F. De skoalle dêr’t wol omtinken foar kearndoel 22 (taalskôging) is, is in skoalle mei in profyl C.

Middenbou: Fan de twa skoallen dêr’t it leare ferstean fan de Fryske taal (kearndoel 18) yn de
middenbou net yn it oanbod sit, is ien skoalle mei in profyl E en, krekt as yn de ûnderbou, ien skoalle
mei in profyl C. Ek de taalprofilen fan de trije skoallen dêr’t gjin omtinken is foar it sels leare praten
fan de Fryske taal (kearndoel 19) binne gelyk oan de taalprofilen fan de skoallen yn de ûnderbou, ien
skoalle mei in profyl C, ien skoalle mei profyl E en de skoalle mei it F-profyl. Ek de skoalle dêr’t wol
omtinken foar taalskôging (kearndoel 22) is, is krekt as yn de ûnderbou in skoalle mei profyl C.

Boppebou: De skoalle dêr’t it leare ferstean fan de Fryske taal (kearndoel 18) yn de boppebou net yn
it oanbod sit is, krekt as yn de middenbou, ien fan de skoallen mei in profyl E. De twa skoallen dêr’t
it sels praten fan de Fryske taal (kearndoel 19) net foarkomt, binne de skoallen mei it F-profyl en ien
fan de skoallen mei in profyl E. De skoalle dêr’t ynsidinteel omtinken foar it lêzen yn de Fryske taal
(kearndoel 20) is, is ien fan de skoallen mei in profyl C. Ek de skoalle dêr’t wol omtinken foar kearndoel
22 (taalskôging) is, is krekt as yn de ûnder- en middenbou ien fan de skoallen mei in C-profyl.
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9.2.2.4. LEARYNHÂLD - WAT LEARE SY?
Yn dizze paragraaf wurde ûnder de learynhâld de ûnderskate taaldomeinen bedoeld. It taaldomein
skriuwen is net meinommen yn de beskriuwing oer de learynhâld omdat út Tabel 51 bliken docht dat
net ien fan de SBÛ-skoallen omtinken foar it skriuwen yn it Frysk (kearndoel 21) hat.

Yn Tabel 52 is de ferdieling nei taaldomein werjûn foar it tal SBÛ-skoallen dat it fak Frysk op it roaster
stean hat. De oantallen foar harkjen (kearndoel 18) en lêzen (kearndoel 20) binne gelyk bleaun oan dy
yn Tabel 51, omdat dêr deselde fraachstelling út de fragelist fan Taalplan Frysk by heart.
Wat opfalt yn Tabel 52 is dat kearndoel 19 (sprekken) oerienkomt mei de dialooch en mar by op
syn meast in tredde fan de skoallen ek resultearret yn de monolooch. Dat betsjut dat prate by it fak
Frysk op de SBÛ-skoallen benammen bestiet út it mei-inoar yn it Frysk praten en net drekt út it dysels
yn de Fryske taal presintearje te kinnen. Dat strykt mei de ynfolling dy’t reguliere basisskoallen oan
kearndoel 19 jouwe (sjoch §5.2.4.1).
Wannear’t sjoen wurdt nei de taalprofilen fan de twa skoallen dy’t omtinken foar de monolooch
hawwe, dan docht bliken dat dat yn alle bouwen ien skoalle is mei in profyl C en ien skoalle mei in
profyl E. De beskriuwing fan de taalprofilen fan de oare trije taaldomeinen strykt mei de beskriuwing
fan de kearndoelen (sjoch §9.2.2.3).
TABEL 52 SBÛ-SKOALLEN MEI IT FAK FRYSK OP IT ROASTER DAT OMTINKEN JOUT OAN DE FERSKATE
TAALDOMEINEN FOAR ELKE BOU
Underbou

N=8

Middenbou

Bovenbou

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Harkjen

7

87,5

6

75,0

7

87,5

Dialooch

5

62,5

5

62,5

6

75,0

Monolooch

2

25,0

2

25,0

2

25,0

Lêzen

0

0

0

0

1

12,5

9.2.2.5. L
 EARAKTIVITEITEN HOE LEARE SY?
Yn dizze paragraaf wurde ûnder de learaktiviteiten ûnderskate taalaktiviteiten it taaldomein bedoeld.

Harkjen - kearndoel 18 by it fak Frysk (algemien)
Yn Figuer 55 is it tal skoallen dat omtinken hat foar fjouwer taalaktiviteiten dy’t oanslute by it taaldomein
harkjen nei bou werjûn (ferlykje ek mei Figuer 25 foar aktiviteiten op reguliere basisskoallen).

Underbou: Op trijefearns fan de SBÛ-skoallen dêr’t it Frysk as fak oanbean wurdt, wurdt yn de
ûnderbou nei Fryske ferskes harke. It giet dêrby om trije skoallen mei in profyl C, de trije skoallen mei
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profyl E en de skoalle mei profyl F. Op alle acht skoallen wurde ek (ynsidinteel) Fryske ferskes songen.
Fierder wurdt der, útsein op de skoalle mei profyl F, op alle skoallen troch de learkrêft wolris yn it
Frysk foarlêzen út printeboeken of oare ferhalebondels. Op fiif skoallen (62,5%) wurdt fierders nei
Fryske programma’s sjoen, lykas It Boskwyfke en Kening Hert en Harry Hazze. It giet dêrby om fjouwer
skoallen mei in profyl C en de skoalle mei it profyl F.

Middenbou: Op de helte fan de SBÛ-skoallen dêr’t it Frysk as fak oanbean wurdt, wurdt yn de
middenbou nei Fryske ferskes harke. Hoewol’t it tal skoallen dat Fryske ferskes harket sakket, útgeande
fan de ûnderbou, is der noch altiten omtinken foar. It giet dêrby om trije skoallen mei in profyl C en ien
skoalle mei in profyl E. Itselde jildt foar it sjongen fan Fryske ferskes en it foarlêzen troch de learkrêft
út Fryske boeken of ferhalebondels. Dat wurdt (ynsidinteel) op hast twatredde fan de SBÛ-skoallen
yn de middenbou dien. Dêrby giet it om fjouwer skoallen mei in profyl C en ien skoalle mei in profyl
E. Ek sjocht hast twa tredde fan de SBÛ-skoallen yn de middenbou nei programma’s fan SkoalTV,
lykas WitWat en Tsjek. Dat lêste oantal is gelyk oan de ûnderbou en ek de taalprofilen komme oerien,
fjouwer skoallen mei in profyl C en de skoalle mei it F-profyl.

Boppebou: Yn de boppebou sakket it tal SBÛ-skoallen dat Fryske ferskes harket by it Frysk as fak noch
fierder yn ferliking mei de ûnder- en middenbou. Dat wurdt op trije skoallen (37,5%) mei in C-profyl
dien. Op twa fan dy skoallen wurde ek Fryske ferskes songen, dat is dus noch mar ien tredde fan it tal
skoallen dat dat yn de ûnderbou docht. Op trije skoallen, ek wer allegearre mei in profyl C, wurdt ek
troch de learkrêft út Fryske boeken of ferhalebondels foarlêzen. Wat it sjen nei Fryske programma’s
fan SkoalTV, lykas Tsjek, oanbelanget, dat is yn de boppebou, yn ferliking mei ûnder- en middenbou,
behoarlik omheech gien. Op ien skoalle mei in profyl E nei, wurdt dat op alle SBÛ-skoallen dêr’t it Frysk
as fak op it roaster stiet dien.
Figuer 55: Learaktiviteiten by it Frysk as fak foar elke bou op SBÛ-skoallen foar harkjen (kearndoel 18)
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Yn petear (dialooch) - kearndoel 19 by it fak Frysk
Op fiif skoallen (62,5%) dêr’t it Frysk as fak jûn wurdt, wurde by it fak Frysk yn de ûnderbou petearen yn
de Fryske taal fierd. Foar de midden- en boppebou jildt dat op de helte fan de skoallen.

Skoallen koene fierder sels oanjaan om hokfoar soarte petearen it by de taalaktiviteit petearen fiere
giet. Mar twa skoallen (25,0%), ien mei in profyl C en ien mei in profyl E, hawwe antwurd op dy iepen
fraach jûn, sy jouwe oan dat se rûntepetearen yn it Frysk yn alle bouwen fiere, al is dat op ien skoalle
wol ôfhinklik fan de learkrêft dy’t foar de groep stiet.
Omdat net alle direkteuren (en/of taalkoördinatoaren) op ’e hichte wienen fan hokfoar soarte
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petearen der fierd wurde nei bou en wêr’t dat dan oer giet, wurdt derfan útgien dat it hjir giet om
minimale oantallen. De twa neamde skoallen hawwe eksplisyt oanjûn omtinken te hawwen foar dat
soarte petearen, mar dat betsjut net dat de oare skoallen dat net dogge.

Sprekken (monolooch) - kearndoel 19 by it fak Frysk
Op trije skoallen (37,5%) dêr’t it Frysk as fak jûn wurdt, wurde yn de ûnderbou ferhalen yn de Fryske
taal ferteld by it fak Frysk. Foar de midden- en boppebou jildt dat op in fearn fan de skoallen.

Skoallen koene fierder sels oanjaan om hokfoar soarte monologen it by de taalaktiviteit fertelle giet.
Krekt as by de iepen fraach foar Yn petear (dialooch) hat mar in fearn fan de skoallen antwurd jûn op
de iepen fraach by de monolooch. Reden dêrfoar is dat net alle direkteuren (en/of taalkoördinatoaren)
op de hichte wienen fan hokfoar soarte fertellings de bou dien wurde en wêr’t dat dan oer giet. De
oantallen dy’t hjirûnder neamd wurde, binne dus minimale oantallen! It giet allinnich om de skoallen
dy’t eksplisyt oanjûn hawwe omtinken te hawwen foar dat soarte fertellings, dat betsjut net dat de
oare SBÛ-skoallen dat net dogge.
Twa skoallen (25,0%), ien mei in profyl C en ien mei in profyl E, jouwe dus oan dat der wolris
presintaasjes jûn wurde yn de Fryske taal by it Frysk as fak yn alle bouwen. Beide skoallen jouwe oan
dat sy de learlingen kieze litte yn hokker taal sy in presintaasje of sprekbeurt jaan wolle. Frysktalige
learlingen kieze der dan wol foar om in presintaasje yn it Frysk te jaan, omdat se harren yn dy taal better
uterje kinne en harren dêr nofliker by fiele. Dêryn sit dus dúdlik de differinsjaasje nei taaleftergrûn,
want Nederlânsktalige learlingen wurde dêr net ta ferplichte. Ien fan beide skoallen jout bygelyks oan:

	“Ik wit fan de learkrêft mei de bern mei in praktykútstream, dan wol it noch wol ris dat it bern syn
memmetaal brûkt by it hâlden fan in sprekbeurt, as sy harren dêr nofliker by fiele. En dat mei dan
ek wol, it is net sa dat soks net mei op skoalle” [SBO-TI-b370].

Lêzen - kearndoel 20 by it fak Frysk
Lykas earder ek al sichtber waard yn Tabel 51 en Tabel 52 is der ien SBÛ-skoalle mei in profyl C,
dêr’t yn de boppebou omtinken oan it lêzen yn de Fryske taal jûn wurdt. De skoalle jout oan dat der
fakultyf troch de âldste learlingen yn de Fryske taal oan de jongste learlingen foarlêzen wurdt, mar
de measte learlingen lêze gjin Fryske teksten – der is hjir dus ek wer dúdlik sprake fan differinsjaasje
nei taaleftergrûn. Fierder jout de skoalle oan dat it Frysk lêzen benammen bestiet út printeboeken of
koarte teksten út de boekjes dy’t by it SkoalTV-programma Tsjek hearre.
Alle skoallen jouwe oan tefreden te wêzen mei de situaasje, sa’t dy no is as it giet om it lêzen yn it
Frysk. Lykas earder ek al oanjûn (sjoch §9.2.1) spilet de learproblematyk fan de learlingen in grutte rol
by de kar om it Frysk net as (folweardich) fak oan te bieden. De skoallen jouwe oan dat it lêsûnderwiis
yn de Nederlânske taal al in soad fan dy doelgroep ferget. Lêspromoasje wurdt dan ek benammen mei
Nederlânsktalige boeken dien, wylst der soms wol Frysktalige boeken yn de skoalbiblioteek steane.
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9.2.2.6. B
 OARNEN EN MATERIALEN WÊRMEI LEARE SY?
Gebrûk fan Fryske taalmetoaden
Ut it Taalplan Frysk ûndersyk docht bliken dat op ien skoalle (12,5%) mei in profyl C, dêr’t it fak Frysk
oanbean wurdt, yn de ûnderbou gebrûk makke wurdt fan de map foar groep 1/2 dy’t by de Fryske
taalmetoade Studio F heart. Op deselde skoalle wurdt ek yn de midden- en boppebou gebrûk makke
fan Studio F, lykwols allinnich as boarneboek en net as strukturele taalmetoade.
Dat betsjut dat (noch) net ien fan de SBÛ-skoallen gebrûk makket fan de nije metoade Spoar 8. Ek
de foargonger fan Studio F, de Fryske TaalRotonde, is net op de SBÛ-skoallen oanwêzich. Twa skoallen
mei in profyl C jouwe ek oan wêrom’t sy gjin gebrûk meitsje fan Studio F of in oare taalmetoade en
dat nei alle gedachten yn de takomst ek net dwaan sille. De taalmetoaden binne nammentlik foar
‘reguliere’ basisskoallelearlingen ûntwikkele en slute dêrtroch net goed oan by de spesifike doelgroep
fan SBÛ-skoallen. Sa seit ien fan de skoallen oer de taalmetoaden: “Je moet heel kritisch kijken: ‘Wat

is voor onze populatie geschikt?’ En ik denk altijd van kinderen die al moeite hebben met lezen en
schrijven in het Nederlands, die moet je niet gaat belasten met nog een extra werkgeheugen taak”
[SBO-L-b373].

Oare Fryske boarnen en materialen by it fak Frysk
Fierders wurdt der op de helte fan de skoallen, twa skoallen mei in profyl C, ien skoalle mei in profyl E en
de skoalle mei it profyl F, dêr’t it Frysk as fak op it roaster stiet, gebrûk makke fan de Tomke-materialen
yn de ûnderbou. Hoewol’t Tomke eins bedoeld is foar de foarskoalske edukaasje, binne de SBÛ-skoallen
ek bliid mei it materiaal, omdat it goed past by it ûntwikkelnivo fan de learlingen:

	“Us learlingen hawwe faak in ûntwikkelingsefterstân. Se binne dan wol fjouwer of fiif jier, mar se
funksjonearje op in nivo fan soms trije-en-in-healjier. Dus dêr past Tomke noch hiel goed by en dat
wurdt dan dus ek wol dien, sawol fia digitale kanalen as mei de boekjes” [SBO-TI-b370].

Fierder wurdt der op 2 skoallen (25%) mei in profyl C, dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet, yn de ûnderbou
gebrûk makke fan Ikke.

Programma’s fan SkoalTV as boarne by it fak Frysk
Ek wurdt der op meardere SBÛ-skoallen yn de ferskate bouwen gebrûk makke fan de programma’s
fan SkoalTV. Sa wurdt WitWat yn alle gefallen op trije fan de acht skoallen (37,5%) yn de middenbou
ynset. It giet dêrby om twa skoallen mei in profyl C en ien skoalle mei in profyl E. It programma Tsjek
wurdt yn alle gefallen op ien skoalle (12,5%) mei in profyl C yn de middenbou en op sân fan de acht
skoallen (87,5%), útsein ien fan de skoallen mei in profyl E, yn de boppebou ynset. Dat makket dat de
programma’s fan SkoalTV net allinnich ûnmisber binne foar de Fryske les op reguliere basisskoallen
(sjoch §5.2.6.3), mar dat jildt likegoed foar de SBÛ-skoallen.
Underskate skoallen jouwe oan dat it fisuele materiaal echt nedich is, ek troch it missen fan in
taalmetoade op nivo. Op de fraach oft it fak Frysk noch yn de boppebou oanbean wurde soe wannear’t
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Tsjek ophâlde soe, jout de skoalle oan:

“Nou, dan {als Tsjek stopt} zouden we even goed moeten gaan kijken {of het vak nog blijft bestaan}.
Tsja, we hebben geen methode. Ik zou ook niet snel over gaan op een methode. Dan zouden we
naar een andere vorm gaan kijken, zoeken. En welke vorm weet ik niet, maar dan denk ik eerder
aan liedjes, in de creatieve hoek” [SBO-D-b375].

Ek in oare skoalle sjocht net folle kâns foar it fak Frysk yn it SBÛ as der gjin fisueel materiaal mear is:

“We ha gjin metoade {dy’t by ús bern oanslút} of wat dan ek. En ek gjin boekjes of dat soarte fan
dingen. Mar ik tink ek net dat we ús bern dêr gelokkich mei meitsje. Dus wat dat oanbelanget
moatte we it benammen fan it fisuele materiaal ha” [SBO-D-b374].

9.2.2.7. T
 OETSING - HOE WURDT
HARREN LEAREN HIFKE?
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der mar op in hiel lyts tal reguliere basiskoallen hifke
wurdt yn de Fryske taal (sjoch §5.2.7). Wannear’t sjoen wurdt nei de SBÛ-skoallen blykt dat net ien
skoalle hifket yn de Fryske taal. Ien skoalle mei in profyk E jout wol oan dat de Fryske taal en kultuer
op it rapport fan de learlingen werom komt, mar dat wurdt fierder net yn yndikatoaren, dy’t basearre
binne op resultaten op Fryske toetsings, útsplitst.

9.2.3.	AMBYSJES OANGEANDE IT FRYSK
(AS FAK)
Sân fan de alve SBÛ-skoallen hawwe mear of minder in ambysje formulearre foar it Frysk (as fak).
Fjouwer SBÛ-skoallen, ien mei in profyl C, ien mei in E-profyl en twa mei in profyl F hawwe mei it Frysk
gjin ambysjes foar de takomst. Sy binne tefreden, ek mei it each op de populaasje, mei wat se no
dogge.
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9.2.3.1. FISY - WÊRTA LEARE SY?
Fiif SBÛ-skoallen jouwe oan dat sy yn de takomst wolle dat it Frysk (en Ingelsk) in (better) plak kriget yn
it taalbeliedsplan. It giet dêrby om trije skoallen mei in profyl C, ien skoalle mei in E-profyl en ien skoalle
mei in profyl F. De skoallen jouwe oan dat der fêstlein wurde moat dat der mear nei de taaleftergrûn
fan de learlingen differinsjearre wurde moatte soe. Ek jouwe skoallen oan dat der foar in trochrinnende
learline in plan komme moat. No is der faak allinnich yn de boppebou omtinken foar, wylst der op oare
manieren yn de ûnder- en/of middenbou ek omtinken oan it (fak) Frysk jûn wurde kin.

9.2.3.2. B
 OARNEN EN MATERIALEN WÊRMEI LEARE SY?
Ien skoalle mei in profyl C stiet der wol iepen foar om te ûndersykjen oft der mooglikheden binne om
de nije taalmetoade Spoar 8 ek yn de skoalle yn te setten. Twa oare skoallen, ien mei in profyl C en ien
mei in F-profyl, wolle ek ûndersykje oft der materialen binne dy’t foar in Fryske les brûkt wurde kinne.
Dat hoecht net perfoarst in metoade te wêzen, mar kinne ek oare materialen wêze.

9.3.		IT GEBRÛK FAN IT FRYSK BÛTEN
IT FAK OM
9.3.1.	FRYSK AS YNSTRUKSJETAAL
BY OARE FAKKEN
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat trije SBÛ-skoallen de Fryske taal bewust by oare
fakken ynsette. Op alle trije skoallen wurdt ek it Frysk as fak oanbean. It docht lykwols wol bliken dat
it Frysk by oare fakken allinnich op yndividueel nivo brûkt wurdt, de klassikale ynstruksjes wurde by
alle oare fakken yn it Nederlânsk jûn. Begrypt de learling it net genôch, dan kin ekstra útlis yn it Frysk
soms helpe. Fierders krije de learlingen op dy trije skoallen de romte om sels it Frysk te brûken, as
se bygelyks mei oare learlingen gearwurkje moatte. It belang fan de learling stiet dêrby sintraal, is de
Fryske taal dêrby nedich, it slagget bygelyks yn it Nederlânsk net, dan mei de learling ek it Frysk brûke.
Krekt as by it fak Frysk wurdt it Frysk by oare fakken ek eins allinnich mar mûnling brûkt.
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9.3.2.	GEBRÛK FAN IT FRYSK BÛTEN IT
SKOALFAK OM
Hoewol’t it Frysk as fak net op alle SBÛ-skoallen ûnderwiisd wurdt, is der bûten de lessituaasje faak wol
omtinken foar de Fryske taal. Yn Figuer 56 is it gebrûk fan it Frysk yn de ynformele situaasje werjûn. Ut
it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat de Fryske taal op tsien fan de alve SBÛ-skoallen (90,9%)
in rol spilet by ynformele mominten, ien skoalle yn de Stellingwerven jout oan dat it dêr net foarkomt.
Benammen folwoeksenen prate ûnderling it Frysk: op njoggen fan de alve skoallen (81,8%) wurdt
troch learkrêften ûnderling Frysk praten en mei de âlden fan de learlingen. Situaasjes dêr’t dat yn nei
foarren komt binne û.o. gearkomsten, âlderjûnen, tsienminutepetearen en húsbesiten. Ek de mear
persoanlike petearen mei âlden oer learlingen wurde op guon skoallen yn it Frysk dien, omdat dat
foar âlden soms nofliker oankomt en it brekt it iis. Dochs binne der oan de oare kant ek skoallen dy’t
oanjouwe de mear formele petearen, lykas âlderjûnen en tsienminutepetearen, krekt yn it Nederlânsk
te dwaan. Foar in part hat dat te krijen mei de efterban fan de skoalle, dy’t net altiten Frysktalich is,
mar oan de oare kant jouwe skoallen ek oan dat it te krijen hat mei de formele fiertaal fan de skoalle
en dy is Nederlânsk.
Op acht fan de alve skoallen (72,7%) prate learkrêften ek mei de learlingen Frysk en prate learlingen
ûnderling mei-inoar Frysk. Dat learkrêften mei learlingen Frysk prate komt benammen yn emosjonele
situaasjes foar, omdat foar Frysktalige learlingen dy taal it tichtste by stiet en se it oansprekken yn it
Frysk op dy mominten it noflikst fine.

“Mei ús learlingen dy’t Frysktalich binne, is it benammen wol sa, Nederlânsk is de fiertaal, mar do
sjochst wol dat as de emoasjes in rol spylje, dat de bern har dan folle makliker yn de memmetaal
uterje kinne. Dan is it wol moai dat in protte kollega’s de Fryske taal goed behearskje kinne. En dat
kin soms wolris de-eskalearjend wurkje, omdat se har dan better uterje kinne” [SBO-D-b374].

Op net ien skoalle komt it Frysk yn de skriftlike kommunikaasje foar.

Figuer 56: Ynformeel gebrûk fan de Fryske taal op SBÛ-skoallen
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9.3.3.	ATTITUDEN OANGEANDE DE
FRYSKE TAAL EN KULTUER
Oan de skoallen is frege om te reagearjen op fiif stellings oangeande de Fryske taal en kultuer as
skoalfak op de fiifpunts-skaal fan tige posityf nei tige negatyf. Yn Tabel 40 yn §6.3 binne de fiif stellings
dy’t steld binne foar de Fryske taal en kultuer (as skoalfak) werjûn. Yn Figuer 57 binne de reaksjes op
dy stellings werjûn foar de alve SBÛ-skoallen.

Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat de mearderheid fan de skoallen (63,6%) it wichtich
fynt dat it fak Frysk op de SBÛ-skoalle oanbean wurdt. Oan de oare kant binne der fjouwer skoallen
(36,4%) dy’t it net wichtich fine. It giet dêrby om trije SBÛ-skoallen mei in profyl F en ien SBÛ-skoalle
mei in profyl E.
Fierder docht bliken dat goed 70% fan de SBÛ-skoallen it net wichtich fynt dat it Frysk as ynstruksjetaal
by oare fakken ynset wurdt. De oare trije skoallen (27,3%) stiet dêr wol (tige) posityf foaroer. It giet
dêrby om ien SBÛ-skoalle mei in profyl C, ien SBÛ-skoalle mei in profyl E en ien SBÛ-skoalle mei in
F-profyl.
Op goed de helte fan de SBÛ-skoallen steane de learkrêften in bytsje posityf foaroer it oanbieden
fan it fak Frysk. De oare fiif SBÛ-skoallen (45,5%) skatte yn dat de learkrêften (tige) negatyf foaroer it
oanbieden fan it fak Frysk steane. It giet dêrby om ien fan de SBÛ-skoallen mei in profyl E en de fjouwer
SBÛ-skoallen mei in F-profyl.
Wannear’t de SBÛ-skoallen ynskatte moatte hoe’t learlingen en âlden foaroer it fak Frysk steane,
kieze skoallen ynienen ek foar de opsje neutraal (resp. 27,3% by learlingen en 45,5% by âlden) en kieze
se dus net de positive of negative kant. Fiif SBÛ-skoallen (45,5%) skatte lykwols wol yn dat learlingen
(tige) posityf binne oer it fak Frysk njonken trije SBÛ-skoallen mei in profyl F (27,3%), dy’t tinke dat
learlingen in bytsje negatyf binne oer it fak Frysk. Fjouwer SBÛ-skoallen mei in F-profyl (36,4%) skatte
yn dat âlden in bytsje negatyf binne oer it oanbieden fan it fak Frysk.
Figuer 57: Attituden oangeande de Fryske taal en kultuer (as skoalfak) op SBÛ-skoallen
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10 Resultaten
FÛ-profilen
NEI DEMOGRAFYSKE FARIABELEN

Yn de perioade maaie 2016 oant en mei februaris 2018 binne der troch de ûnderwiiskundigen yn ’e
mande mei de fuortset ûnderwiis (FÛ) skoallen mei-inoar 71 Taalplan Frysk rapporten opsteld. Omdat
it fak Frysk allinnich yn de ûnderbou fan it FÛ ferplichte is, binne allinnich de FÛ-skoallen besocht,
dêr’t in ûnderbou oanwêzich is, lokaasjes mei allinnich in boppebou binne net besocht. Elk rapport hat
laat ta in taalprofyl foar de skoalle. Oan de hân fan de beskreaune taalprofilen yn de Taalplan Frysk
rapporten kin in sekuer oersjoch makke wurde fan de ferdielings fan de ûnderskate FÛ-profilen oer de
provinsje. It oersjoch fan de ferdieling fan de FÛ-profilen is yn Figuer 58 foar de hiele provinsje werjûn.
Figuer 58: Taalprofilen Frysk fan FÛ-skoallen mei in ûnderbou provinsjebreed
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Figuer 58 jout in dúdlike fariaasje yn de FÛ-profilen wer. Sa binne der 28 ûnderboulokaasjes fan
FÛ-skoallen (39,4%) dy’t gjin ûntheffing nedich hawwe omdat der by it fak Frysk oanbod foar alle
kearndoelen is (profyl A). Oan de oare kant hawwe fiif FÛ-skoallen (7,0%) in folsleine ûntheffing foar it
fak Frysk nedich (profyl G), dat betsjut dat op dy skoallen gjin oanbod foar it Frysk is.
Om in dúdliker byld te krijen fan wêr’t en wêrom’t der fariaasje yn de taalprofilen sit, sil yn de
neikommende paragrafen in tal demografyske fariabelen beneamd wurde, dêr’t dat mooglik mei
ferklearre wurde kin. Alderearst sil der yn §10.1 omtinken foar de ûnderskate gemeenten wêze. De
iene gemeente is no ienris ‘mear Frysk’ as de oare (sjoch dêrfoar ek Provincie Fryslân (2015): De Fryske

Taalatlas, side 19). Dêrby wurdt útgien fan de gemeenten dy’t bestiene by it begjin fan it ûndersyk
fan Taalplan Frysk, dus fan fóár de gemeentlike weryndieling dy’t yn 2018 syn beslach krigen hat. Yn
§10.2 is der omtinken foar de taalprofilen yn de gruttere stêden en/of doarpen, lykas yn Drachten en
Ljouwert.
Dêrnei sil der omtinken wêze foar de demografyske fariabelen dy’t harren mear op de sosjale
aspekten, dêr’t de lokaasjes binne, rjochtsje. Sa wurdt der yn §10.3 earst op de boppelizzende
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organisaasjes, dêr’t lokaasjes ûnderdiel fan binne, yngien, nammentlik: de ûnderwiiskoepels (§10.3.1)
en skoalbestjoeren (§10.3.2). In koepel of bestjoer soe ommers in beskaat belied foar alle oansletten
lokaasjes hantearje kinne, dêr’t de fariaasje yn de taalprofilen út wei ferklearre wurde kin. Lokaasje
hawwe dêrnjonken in maatskiplike ferantwurdlikheid om learlingen op it partisipearjen yn de
takomstige mienskip ta te rieden. Dêrom wurdt der yn §10.4 yngien op skoallen dy’t ûnderwiis jouwe
op grûn fan in beskate fisy. Dêrby is omtinken foar de denominaasje fan de lokaasjes (§10.4.1) en
it konsept fan de trijetalige skoallen (§10.4.2) as mooglike ferklearring foar de fariaasje dy’t yn de
FÛ-profilen nedich is. Yn §10.5 is ek omtinken foar it nivo, lykas TMBÛ en TWÛ, dêr’t de lokaasje les
oan jout as mooglike ferklearring foar de fariaasje yn de FÛ-profilen. As lêste giet §10.6 yn op de
(skoallings)eftergrûn fan de dosinten (§10.6.1.) en de taaleftergrûn fan de learling (§10.6.2) as mooglike
ferklearring foar de fariaasje yn de FÛ-profilen.

10.1.	TAALPROFILEN FOAR ELKE
GEMEENTE
Ut Figuer 58 blykt in dúdlike fariaasje fan FÛ-profilen yn de provinsje. Ien fan de mooglike ferklearrings
dêrfoar soe fûn wurde kinne yn it foargeande belied fan it Ryk en de Ynspeksje fan it Underwiis. Yn
guon gebieten wie it, en is it yn de hjoeddeistige situaasje ek sa, mooglik om in folsleine ûntheffing
foar it fak Frysk oan te freegjen (sjoch ek §3.3.) It giet dêrby lykwols allinnich om skoallen dy’t bûten it
Fryske taalgebiet sitte. Dêrby moat lykwols wol opmurken wurde dat, hoewol’t it foar skoallen yn dat
gebiet earder ek altiten mooglik wie om folsleine ûntheffing oan te freegjen, dat noch net sizze wol
dat it foar skoallen ek needsaaklik wie om in folsleine ûntheffing oan te freegjen. Yn de beliedsregel
fan de Provinsje Fryslân (2015) wurdt it net-Fryske taalgebiet sa omskreaun: “Dit zijn in ieder geval de
gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en Weststellingwerf en delen van de
gemeenten Ooststellingwerf en Kollumerland en Nieuwkruisland” (s. 6).
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Om te efterheljen oft dat (foargeande) belied ek feitliken in ferklearring is foar de fariaasje yn de
FÛ-profilen sil yn §10.1.1 in beskriuwing jûn wurde fan de skoallen yn it net-Fryske taalgebiet en yn
§10.1.2 sil der krekt nei de skoallen yn it Fryske taalgebiet sjoen wurde.

10.1.1.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN YN
IT NET-FRYSKE TAALGEBIET
Yn Figuer 59 is it oersjoch werjûn fan de FÛ-profilen yn it net-Fryske taalgebiet. It giet dêrby om tsien
ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen.
Figuer 59: Taalprofilen Frysk fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen yn it net-Fryske taalgebied
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Yn Figuer 59 komt nei foarren dat hast alle skoallen yn it net-Fryske taalgebiet wol wat ûntheffing
nedich hawwe. Op ien skoalle nei (10,0%) is de net ien skoalle dy’t op nivo fan oanbod by it fak Frysk
foldocht oan alle kearndoelen (profyl A). Ien skoalle (10,0%) yn it net Fryske taalgebiet hat gjin oanbod
foar de kearndoelen dy’t inkeld en allinnich foar learlingen mei it Frysk as memmetaal (kearndoel 4b,
5b en 6b) bedoeld binne en komt dêrmei út op profyl B. Fierders is der ien skoalle (10,0%) dy’t by it fak
Frysk allinnich omtinken hat foar de kearndoelen, dy’t oer it dielnimmen yn in twatalige kultuer geane
(kearndoel 1, 2 en 3) en kearndoel 6a dat giet oer it by steat stellen fan de learlingen om in ynformeel
petear te fieren. Dy skoalle komt dêrmei op profyl C1 út. Trije skoallen (30,0%) komme út op profyl C2,
dêr’t by it fak Frysk allinnich omtinken is foar de kearndoelen dy’t oer it dielnimmen yn in twatalige
kultuer geane (kearndoel 1, 2 en 3) en fjouwer skoallen (40,0%) yn it net-Fryske taalgebiet hawwe in
folsleine ûntheffing foar it fak Frysk nedich, dat betsjut dat dêr gjin oanbod foar it fak Frysk is.
Om in dúdliker byld te krijen fan wêr’t de fariaasje yn de FÛ-profulen yn it net -Frysktalige gebiet
sit, binne yn Figuer 60 de taalprofilen fan de ûnderboulokaasjes werjûn foar de gemeenten dy’t yn dat
gebiet falle, nammentlik de gemeenten: It Amelân, Kollumerlân c.a., Eaststellingwerf, Skiermûntseach,
Skylge, Flylân en Weststellingwerf. Ut Figuer 60 wurdt dúdlik dat:

>	Alle skoallen op de Waadeilannen in folsleine ûntheffing nedich hawwe, dat betsjut dat dêr gjin
oanbod foar it fak Frysk is.
> Net ien skoalle yn de gemeente Kollumerlân c.a. in folsleine ûntheffing nedich hat, der is op syn
minst oanbod foar de kearndoelen dy’t oer it dielnimmen yn in twatalige kultuer geane (kearndoel
1, 2 en 3) en kearndoel 6a, dat giet oer it by steat stellen fan learlingen om in ynformeel petear te
fieren.
>	Ien skoalle yn de gemeente Eaststellingwerf hat gjin ûntheffing nedich foar it fak Frysk, dy
skoalle hat oanbod foar alle kearndoelen by it fak Frysk. Oan de oare kant is der yn de gemeente
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Eaststellingwerf ek ien skoalle dy’t by it fak Frysk allinnich omtinken foar de kearndoelen hat dy’t
geane oer it dielnimmen yn in twatalige kultuer (kearndoel 1, 2 en 3)
> Beide skoallen yn de gemeente Weststellingwerf hawwe by it fak Frysk allinnich omtinken foar de
kearndoelen dy’t oer it dielnimmen yn in twatalige kultuer geane (kearndoel 1,2 en 3).
Figuer 60: Taalprofilen Frysk foar de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen foar elke gemeente yn it net-Fryske taalgebiet
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Konklúzje
De útkomsten yn Figuer 60 kinne foar in part ferklearre wurde op grûn fan de eardere en hjoeddeistige
beliedsregels fan de Provinsje Fryslân (2015) oangeande it fak Frysk yn it ûnderwiis. Lykas yn de
beliedsregel oannommen wurdt, is der yn de gemeenten op de Waadeilannen oeral folsleine
ûntheffing nedich. Wat lykwols net oerienkomt is dat yn de gemeente Weststellingwerf en parten fan
de gemeente Kollumerlân c.a. en Eaststellingwerf folsleine ûntheffings nedich wêze sille. Ut de praktyk
docht nammentlik bliken dat dêr minimaal oanbod is foar de kearndoelen dy’t rjochte binne op it
dielnimmen yn in twatalige kultuer (kearndoel 1, 2 en 3).

10.1.2.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
YN IT FRYSKE TAALGEBIET
Yn Figuer 61 is it oersjoch werjûn fan de FÛ-profilen yn it Fryske taalgebiet. It giet dêrby om 61
ûnderboulokaasjes fan FÛ-skoallen.

Figuer 61: Taalprofilen Frysk fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen yn it Fryske taalgebiet
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Yn Figuer 61 komt nei foarren dat ien fan de skoallen yn it Fryske taalgebiet (1,6%) in folsleine
ûntheffing foar it fak Frysk nedich hat. Tsien skoallen (16,4%) hawwe by it fak Frysk allinnich oanbod
foar de kearndoelen dy’t geane oer it dielnimmen yn in twatalige kultuer (kearndoel 1, 2 en 3) en
komme dêrmei út op in profyl C2. Ek binne der mei-inoar tsien skoalen (16,4%) dy’t in profyl C1 – gjin
oanbod foar kearndoel 4a, 5a, 4b, 5b en 6b – nedich hawwe. Fierder binne der trettjin skoallen (21,3%)
dy’t in profyl B nedich binne, dat betsjut dat sy gjin oanbad hawwe foar de kearndoelen dy’t inkeld en
allinnich foar learlingen bedoeld binne mei it Frysk as memmetaal (kearndoel 4b, 5b en 6b). In grut
part (44,3%) fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen yn it Fryske taalgebiet hawwe lykwols gjin
ûnheffing foar it fak Frysk nedich en komme út op in profyl A.
Om in dúdliker byld te krijen fan wêr’t de fariaasje yn de FÛ-profilen yn it Frysktalige gebiet sit, binne
yn Figuer 62 de taalprofilen fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen werjûn. It giet om FÛ-skoallen
yn de gemeenten dy’t yn de beliedsregel (Provinsje Fryslân, 2015) net neamd wurde by mooglike
gemeenten dy’t in folsleine ûntheffing oanfreegje kinne. Ut Figuer 62 wurdt dúdlik dat allinnich op de
skoallen yn de gemeenten Dantumadiel, Ferwerderadiel, Frjentsjerteradiel, Littenseradiel, Opsterlân
en Tytsjerksteradiel gjin ûntheffing foar it fak Frysk nedich is. Yn de oare gemeenten wurde ûnderskate
taalprofilen oanfrege en is der gjin konsistint belied. It is wol wichtich om dêrby yn it each te hâlden dat
yn de neamde gemeenten mar ien of twa skoallen steane, wylst yn oare gemeenten, lykas Ljouwert en
Smellingerlân, bygelyks mear as seis skoallen steane. Ut Figuer 62 wurdt dúdlik dat der yn de gemeente
Harns ien skoalle is dy’t in folsleine ûntheffing foar it fak Frysk nedich hat. Hoewol’t de gemeente Harns
offisjeel ûnder it Fryske taalgebiet falt (Provinsje Fryslân, 2015), hawwe Deputearre Steaten dochs mei
de folsleine ûntheffing foar dy skoalle ynstimd, fanwegen de spesifike oplieding dy’t de skoalle biedt
en it tal learlingen dat fan bûten Fryslân nei dy skoalle komt: “Gezien de leerlingenpopulatie, de ruimte
voor informeel gebruik van de Friese taal op de school en onderwijsactiviteiten die aansluiten bij de
Friese cultuur maken wij een eenmalige uitzondering voor uw school.”
Figuer 62: Taalprofilen Frysk fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen foar elke gemeente yn it Fryske taalgebiet
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Konklúzje
De útkomsten fan Figuer 62 kinne net op grûn fan earder belied fan it Ryk en de Ynspeksje fan it
Underwiis ferklearre wurde, ommers, alle skoallen yn it Fryske taalgebiet hawwe earder net de
mooglikheid hân om in (folsleine) ûntheffing oan te freegjen. Dat betsjut ek dat de skoallen yn dit
gebiet dy’t no in parsjele ûntheffing nedich hawwe, foaral yn it gefal fan de reade taalprofilen, earder
net foldien hawwe oan de wetlike ferplichting foar it fak Frysk. Sy hawwe no ommers gjin oanbod
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by it fak Frysk foar guon kearndoelen en dêrmei kin eins ek steld wurde dat sy earder it oanbod net
foldwaande op peil hienen.

Om in ferklearring te jaan foar de fariaasje en it grutte tal parsjele ûntheffings dat nedich is yn gemeenten
lykas It Hearrenfean en Ljouwert, sil nei oare faktoaren sjoen wurde moatte. Yn de neikommende
paragraaf sil dêrom sjoen wurde nei de grutste en lytste kearngebieten yn de provinsje, as mooglike
ferklearring foar de fariaasje. Ommers, wat rûnom bekend is, is dat yn mear ferstedske gebieten
minder Frysk praten wurdt, wylst op it plattelân, yn de lytsere doarpen, mear Frysk praten wurdt. Dat
soe resultearje kinne yn minder omtinken foar guon kearndoelen, tink oan lêzen en skriuwen, by it fak
Frysk yn de ferstedske gebieten yn ferliking mei mear omtinken foar alle kearndoelen by it fak Frysk
op it plattelân.

10.2. 	TAALPROFILEN FOAR ELK
KEARNGEBIET
Yn Figuer 60 en Figuer 62 wurdt dúdlik dat yn guon gemeenten mear (diel)ûntheffings nedich binne
as yn oare gemeenten. Lykas dúdlik waard yn §10.1 kin mar in part dêrfan ferklearre wurde troch
te sjen nei it (eardere) belied fan de provinsje Fryslân, nammentlik allinnich dat part dêr’t folsleine
en dielûntheffings nedich binne yn it saneamde net-Frysktalige gebiet. Wêrom’t der yn it saneamde
Frysktalige gebiet ek grutte dielûntheffings nedich binne, wurdt dêr net troch ferklearre.
Op grûn fan de resultaten fan it PÛ koe konkludearre wurde dat skoallen yn mear ferstedske
gebieten yn de Frysktalige gebieten faker mear ûntheffing nedich hawwe as skoallen op it plattelân, yn
de lytsere kearngebieten (sjoch ek § 4.2). Wannear’t deselde kearngebieten foar de ûnderboulokaasjes
fan de FÛ-skoallen, sa’t dy formulearre binne foar PÛ, oanhâlden wurde, dan ûntstiet it neikommende
byld yn Figuer 63. Het blykt dat:

> De skoalle mei de folsleine ûntheffing is yn ien fan de gruttere kearngebieten;
> 90% fan de skoallen mei in profyl C2 en in profyl C1 sitte yn ien fan de gruttere kearngebieten;
> Hast 70% fan de skoallen mei in profyl B sitte yn ien fan de gruttere kearngebieten;
>	Goed 60% fan de skoallen dêr’t gjin ûntheffing foar nedich is sitte yn ien fan de gruttere
kearngebieten.

Hoewol’t de gruttere kearngebieten dus foar in grut part it tal dielûntheffings ferklearje, docht dus
bliken dat ek op aardich mear as de helte fan de skoallen net in folsleine ûntheffing foar it fak Frysk
nedich is. Dat betsjut dat der yn de gruttere kearngebieten fan it Fryske taalgebiet ek skoallen binne
dy’t wol oanbod foar alle kearndoelen hawwe. Ek betsjut it dat op seis skoallen (37,5%) yn de lytsere
kearngebieten wol wat ûntheffing nedich is, dat betsjut dat dêr gjin oanbod foar alle kearndoelen is.
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Figuer 63: Taalprofilen Frysk fan de ûnderboulokaasjes fan FÛ-skoallen yn grutte kearngebieten yn it Fryske taalgebiet
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10.3.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
YN GEARHING MEI
BOPPELIZZENDE ORGANISAASJES
Skoallen binne (hast) altiten ûnderdiel fan gruttere organisaasjes. Yn Fryslân binne in tal skoallen dy’t
harren net by in ûnderwiiskoepel (14,1%) of in skoalbestjoer (8,5%) oansletten hawwe, mar it grutste
part fan de skoallen is oansletten by in boppelizzende organisaasje. Dy organisaasjes hawwe faak
in beskaat belied mei ôfspraken dy’t ek werom te finen binne yn de skoallen dy’t by dy organisaasje
hearre. Mar jildt dat ek foar it ûnderwiiis by it fak Frysk en kin de fariaasje yn de taalprofilen út it belied
fan de boppelizzende organisaasje wei ferklearre wurde?

10.3.1.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
FOAR ELKE ÛNDERWIISKOEPEL
Yn Fryslân binne twa grutte ûnderwiiskoepels foar it FÛ, nammentlik Fricolore (kristlik) en Pompeblêd
(iepenbier). Fierders is ek ien fan de skoallen by Onderwijsgroep Noord oansletten, in ûnderwiiskoepel
dy’t oer de provinsjegrinzen hinne giet. Tsien skoallen (14,1%) binne net by ien fan dy koepels oansletten,
de saneamde ‘ienpitters’. Yn Figuer 64 binne de taalprofilen werjûn foar de ûnderboulokaasjes fan de
FÛ-skoallen foar de twa grutte ûnderswiiskoppels en de groep ‘ienpitters’, wêrby’t foar it gemak ek de
skoalle fan Onderwijsgroep Noord dêrûnder falt. Dêryn komt nei foarren dat:

>	Trettjin fan de 31 Fricolore-skoallen (41,9%) gjin ûntheffing nedich hawwe, profyl A, foaroer ien
skoalle (3,2%) yn it net-Fryske taalgebiet, dy’t in folsleine ûntheffing, profyl D, nedich hat foar it fak
Frysk. De oare santjin skoallen (54,8%) hawwe in parsjele ûntheffing nedich;
>	Tsien fan de 29 Pompebêd-skoallen (34,5%) gjin ûntheffing nedich hawwe, profyl A, foaroer trije
skoallen (10,3%), allegearre yn it net-Fryske taalgebiet, dy’t in folsleine ûntheffing, profyl D, foar it
fak Frysk nedich hawwe. De oare sechstjin skoallen (55,2%) hawwe in parsjele ûntheffing nedich; en
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>	Fiif fan de ienpitter-skoallen (41,7%), dus sûnder ûnderwiiskoepel, gjin ûntheffing nedich hawwe,
profyl A, foaroer ien skoalle (8,3%) dy’t in folsleine ûntheffing, profyl D, nedich hat. De oare fiif skoallen
(41,7%) hawwe in parsjele ûnheffing nedich.

De útkomsten fan Figuer 64 strike benammen mei de earder neamde ferklearrings út it Fryske en
net-Fryske taalgebiet wei. In echt konsistint belied wat it fak Frysk oanbelanget is is by de ûnderskate
ûnderwiiskoepels net oan te toanen. Wannear’t sjoen wurdt nei it gebiet dêr’t de skoallen fan ien
ûnderwiiskoepel steane, dan wurdt dúdlik dat dat in tige grut part fan de provinsje beslacht, dêr’t grutte
en lytse kearnen yn binne. Lykas earder oantoand yn Figuer 63 is der yn grutte kearnen faker sprake
fan parsjele ûntheffing as yn lytsere kearnen. Omdat ûnderwiiskoepels beide gebieten betsjinje, is it te
ferklearjen dat der gjin konsistint belied fûn wurdt.
Figuer 64: Taalprofilen fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen foar elke ûnderwiiskoepel
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10.3.2.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
FOAR ELK SKOALBESTJOER
Yn ferliking mei it gebiet fan de ûnderwiiskoepels, is it gebiet fan in skoalbestjoer folle lytser. Mei-inoar
binne der 21 skoalbestjoeren foar it fuortset ûnderwiis yn de provinsje Fryslân. Ek dêr is wer sprake fan
seis skoallen (8,5%) dy’t net ûnder in grutter bestjoer falle. Figuer 65 jout in oersjoch fan de taalprofilen
dy’t nedich binne nei skoalbestjoer. De fjouwer skoallen fan de Waadeilannen binne ûnder in eigen,
mienskiplike groep opnommen. Yn Figuer 65 wurdt dúdlik dat op de skoallen dy’t falle ûnder it bestjoer
fan CVO Heerenveen/Joure, Lauwers College, Nordwin College, Gomarus College en de skoallen op
de Waadeilannen ienriedich binne oer de manier wêrop’t it fak Frysk jûn wurde moat en hokker
kearndoelen dêr dan by nei foarren komme. Ek binne der in tal bestjoeren dêr’t mar ien skoalle (yn
de provinsje Fryslân) ûnder falt, wêrtroch’t it liket dat dy bestjoeren ek ien belied folgje, mar wêrby’t
it dus mar om ien skoalle giet. By de oare acht bestjoeren dêr’t meardere skoallen ûnder falle, is in
fariaasje oan taalprofilen nedich. Dat kin benammen ferklearre wurde troch te sjen nei de lokaasje fan
de skoalle.
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Figuer 65: Taalprofilen Frysk fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen foar elk skoalbestjoer
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10.4.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
YN GEARHING MEI FISY
Boppesteande makket dúdlik dat ûnderwiiskoepels en skoalbestjoeren net altiten ynfloed hawwe
(kinne/wolle) op hoe’t it fak Frysk op de skoallen fan de organisaasje stal jûn wurdt. Skoallen sels
hawwe ek sizzenskip oer wat sy wichtich fine foar it ûnderwiis dat sy de learlingen oanbiede. Lykas
ek dúdlik waard yn it foargeande haadstik spylje skoallen wat it Frysk oanbelanget yn op it gebiet
dêr’t sy yn steane. Yn de gemeente Weststellingwerf wurde op skoallen minder Fryske kearndoelen
oanbean, yn ferliking mei in skoalle út de gemeente Littenseradiel. Mar spylje fisys op ûnderwiis, lykas
denominaasje en meartaligens, ek in rol by it fak Frysk en kin op grûn fan sa’n fisy de fariaasje yn de
taalprofilen ferklearre wurde?

10.4.1.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
FOAR ELKE DENOMINAASJE
Yn Figuer 64 binne de taalprofilen nei ûnderwiiskoepel werjûn, wêrby’t it liket oft de skoallen fan de
kristlike ûnderwiiskoepel, Fricolore, minder faak (in grutte parsjele) ûntheffing nedich hawwe as de
skoallen fan de iepenbiere ûnderwiiskoepel, Pompeblêd. Yn Figuer 66 binne dêrom de taalprofilen fan
alle ûnderboulokaasjes fan FÛ-skoallen tsjin de denominaasje fan de skoallen ôfsetten. Dêrby binne
dus ek de ‘ienpitters’ nei denominaasje ferdield. Acht skoallen binne net te definearjen ûnder in foarm
fan kristlik of iepenbier ûnderwiis, mar biede algemien bysûnder (neutraal) ûnderwiis. Dy skoallen
binne dêrom net yn Figuer 66 meinommen.
Yn Figuer 66 komt nei foarren dat goed de helte fan de iepenbiere skoallen yn de leechste trije
taalprofilen falt, dat betsjut dat se relatyf in soad ûnheffing foar it fak Frysk nedich hawwe. Foar de
kristlike skoallen jildt dat foar in fearn fan de skoallen. Ut de resultaten fan in Mann-Whitney U-toets
docht bliken dat it ferskil dêrtusken ek signifikant is (N=63; U = 347,0; p = 0,033), iepenbiere skoallen
hawwe legere taalprofilen as kristlike skoallen. Dat kin lykwols ferklearre wurde trochdat der mear as
twa kear safolle iepenbiere skoallen yn de saneamde net-Frysktalige gemeenten steane yn ferliking
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mei kristlike skoallen (sjoch §10.1). Wannear’t dat korrizjearre wurdt, dus troch de skoallen yn it
net-Fryske gebiet net yn de analyze mei te nimmen, want dy taalprofilen koene ommmers op grûn fan
it eardere belied fan it Ryk en de Ynspeksje fan it Underwiis foar it grutste part ferklearre wurde, docht
út de Mann-Whitney U-toets bliken dat der gjin signifikant ferskil mear is tusken denominaasje en it
taalprofyl dat nedich is (N=56; U = 323,0; p = 0,248.
Figuer 66: Taalprofilen Frysk fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen foar elke denominaasje
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Konklúzje
Hoewol’t it yn Figuer 64 liket dat de denominaasje fan de skoalle in rol spylje kin by it taalprofyl dat foar
it Frysk nedich is, docht bliken dat wannear’t korrizjearre wurdt foar it gebiet dêr’t de skoalle yn stiet
der gjin ferskil mear is tusken de taalprofilen dy’t nedich binne foar skoallen mei in iepenbier karakter
en skoallen mei in kristlike denominaasje.

10.4.2.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
FOAR ELKE TRIJETALIGE SKOALLE
Yn de beliedsregel fan de Provinsje Fryslân (2015) wurdt der al fanút gien dat fisy fan skoallen
oangeande meartaligens in rol spylje sil by de ûntheffing dy’t nedich is. Sa stiet yn de beliedsregel:
“Scholen die aan alle kerndoelen voldoen, dienen geen aanvraag om ontheffing in. Deze scholen zijn
over het algemeen drietalige scholen, of scholen die in ontwikkeling zijn om een drietalige school te
worden” (s. 2).
Yn it ûndersyk fan Taalplan Frysk hawwe seis skoallen (8,5%) oanjûn meartalich fuortset ûnderwiis
(MFÛ) oan te bieden. Al dy skoallen hawwe gjin ûntheffing nedich foar it fak Frysk en komme út op in
profyl A, wylst de skoallen dy’t dus gjin MFÛ oanbiede, wol foar it grutste part in (folsleine) ûntheffing
nedich binne. Fansels docht dan ek út de Mann-Whitney U-toets bliken dat der in signifikant ferskil is
tusken MFÛ skoallen en net-MFÛ skoallen en it taalprofyl dat nedich is (N=71; U = 66,0; p = 0,005). MFÛ
skoallen hawwe gjin ûntheffing nedich wylst net-MFÛ skoallen dat faak wol nedich hawwe.
Lykwols, ek op hast in tredde fan de skoallen dy’t gjin MFÛ oanbiede, is gjin ûntheffing nedich. De
ûnderstelling dy’t yn de beliedsregel (Provinsje Fryslân, 2015) wat profyl A oanbelanget dien wurdt,
dat it benammen trijetalige skoallen wêze sille, is dus net korrekt. It is dêrom net winsklik om dy
ûnderstelling yn de takomst wer sa te formulearjen, mei omdat it ôfbrek docht oan hast twa tredde
fan de skoallen dy’t net trijetalih binne en gjin ûntheffing nedich hawwe.
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10.5.	TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
NEI SKOALNIVO
De FÛ-skoallen is frege oan hokker nivo’s yn de earste klas lesjûn wurdt. Yn Figuer 67 binne de
taalprofilen, foar safier mooglik, nei nivo oanjûn. In soad ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen hawwe
ûnderskate nivo’s, dus meardere TMBÛ-nivo’s en HAFÛ en/of TWÛ. Dat makket it dreech om dêr in
dúdlike werjefte fan te meitsjen. Hielendal omdat net dúdlik is oft de taalprofilen foar alle nivo’s jildich
binne, oft dat it taalprofyl bygelyks allinnich op it heechste nivo slacht. It docht bliken dat op alle nivo’s
ek alle taalprofilen foarkomme en dat op grûn fan de nivo’s net in konsistint byld nei foarren komt.
Figuer 67: Taalprofilen Frysk fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen nei skoalnivo
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10.6.	 TAALPROFILEN FAN SKOALLEN
NEI POPULAASJE
10.6.1.

DOSINTEN

10.6.1.1. TAALEFTERGRÛN DOSINTEN
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der mei-inoar 71 dosinten binne dy’t lessen yn it
Frysk fersoargje op de santjin ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen. Lykwols, net op alle lokaasjes
wurdt it fak Frysk oanbean (sjoch ek §11.1) en ek is net dúdlik oft it hjir om 71 unike dosinten giet, of
dat ien dosint op meardere lokaasjes lesjout. Dat lêste is spitigernôch net dúdlik te efterheljen mei de
ynformaasje út de Taalplan Frysk rapporten.
Teffens is yn de fragelist fan Taalplan Frysk net in fraach oer de taaleftergrûn fan de FÛ-dosinten
opnommen. Hoewol’t de dosinten dy’t it fak Frysk oanbiede oer it generaal it Frysk as taaleftergrûn
hawwe sille, hoecht dat net altiten sa te wêzen. Ek is net dúdlik hoefolle dosinten fan oare fakgebieten
it Frysk as taaleftergrûn hawwe. Hawwe learlingen de mooglikheid om ynformeel mei dosinten Frysk te
praten? Kinne learlingen by oare fakgebieten yn it Frysk om help freegje wannear’t se eat net begripe?
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En spilet de taaleftergrûn fan de dosinten ek in rol by de fariaasje dy’t yn de taalprofilen fûn is? Op al
dy fragen kin op grûn fan it ûndersyk fan Taalplan Frysk gjin antwurd jûn wurde.

10.6.1.2. S
 KOALLING(SEFTERGRÛN)
DOSINTEN FRYSK
Lykas oanjûn is it net dúdlik oft de 71 dosinten Frysk unike dosinten binne, of dat dosinten op meardere
ûnderskate lokaasjes lesjouwe. Foar it beskriuwen fan de skoallingseftergrûnen fan dosinten is dêrom
keazen om de analyzes op basis fan lokaasjes dêr’t it fak Frysk oanbean wurdt, út te fieren (sjoch ek
§11.1) en net op basis fan it tal dosinten.
Op de 47 ûnderboulokaasjes fan FÛ-skoallen, dêr’t it fak Frysk jûn wurdt, wurde sân ûnderskate
skoallings-mooglikheden neamd, fan in kursus by de Afûk oant in earstegraads foech foar it Frysk. Yn
Figuer 68 binne de oantallen troch de lokaasjes heechst beneamde skoallings werjûn, wêrby’t net alle
skoallings ek as in offisjeel foech foar it fak Fryske oanmurken wurde mei.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat op de measte ûnderboulokaasjes (42,6%) op syn
minst ien dosint oanwêzich is mei in earste- of twaddegraads leararefoech foar it Frysk. Dat wol lykwols
net sizze dat dy dosint alle earste klassen lesjout. Lykas oanjûn binne op guon ûnderboulokaasjes
fan de FÛ-skoallen meardere dosinten oanwêzich, mar by dizze analyze wurdt allinnich útgien fan de
dosint mei de heechste oplieding op de lokaasje. Fierder wurdt der op ien ûnderboulokaasje (2,1%)
lesjûn mei as heechst helle kursus in Afûk C-diploma en is der ien ûnderboulokaasje (2,1%) dêr’t de
heechst helle kursus in applikaasjekursus Frysk is. Beide lokaasjes hawwe offisjeel sjoen gjin dosinten
dy’t it foech hawwe om it Frysk as fak te jaan. Ek binne der fjirtjin lokaasjes (29,8%) dy’t earlik oanjûn
hawwe dat it fak Frysk jûn wurdt troch in dosint dy’t dêr net foar oplaat is. As lêste wurdt der op hast
20% fan de skoallen by it fak Frysk lesjûn, wêrby’t de heechst helle oplieding foar Frysk fan de dosint
it PABÛ Frysk Foech is. Formeel hawwe dosinten mei in PABÛ Foech it foech om yn it FÛ Fryske les te
jaan, mits sy binnen twa jier ek de twaddegraads learare-oplieding foar Frysk helje. Oft dy dosinten
dêrfoar yn oplieding binne, is net bekend. Ut de praktyk is nammentlik bekend dat skoallen de regels
dy’t der binne oangeande de foegen foar in dosint Frysk, net altiten like serieus nimme, wylst dat foar
oare fakgebieten faker wol it gefal is (B. Gezelle Meerburg, persoanlike kommunikaasje, april 2018).
Figuer 68: Neamde skoallings fan dosinten Frysk op de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dêr’t it Frysk as fak op it roaster stiet
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Teffens docht bliken dat op de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen mei in profyl B, dêr’t it Frysk as fak net
jûn wurdt (sjoch ek §11.1), wol in dosint oanwêzich is dy’t de twaddegraads learare-oplieding ôfsletten hat.

De fraach is no oft de skoallingseftergrûn fan de dosinten ek in rol spilet by de fariaasje dy’t fûn is yn
de taalprofilen. Hawwe ûnderboulokaasjes mei heger oplate dosinten foar it Frysk minder ûntheffing
nedich? Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der beheinde, positive gearhing is tusken de
skoallingseftergrûn fan de dosinten en it taalprofyl dat nedich is (N=45; rs = 0.35; p = 0,014). Dat betsjut
dat wat heger de skoallingseftergûn fan de dosint, wat heger it taalprofyl dat nedich is, dus wat minder
ûntheffing nedich is. Dosinten mei in earstegraadsfoech binne allinnich op lokaasjes mei in profyl A te
finen foaroer bygelyks profyl C1-lokaasjes dêr’t twa tredde fan de dosinten gjin Frysk leararefoech hat.

10.6.2. LEARLINGEN
Om in better byld fan de learlingepopulaasje te krijen, is de skoallen frege nei it tal learlingen en
de taaleftergrûn fan de learlingen út allinnich de earste klasse. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk
docht bliken dat der op syn minst 7848 learlingen yn de ûnderbou fan 71 FÛ-skoallen sitte, fan trije
FÛ-skoallen is it net bekend hoefolle learlingen oft der yn de ûnderbou sitte. Troch de Ynspeksje fan
Underwiis (2010) wurdt oanjûn dat de measte skoallen ynsjoch yn de taaleftergrûn fan de learlingen
hawwe. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht lykwols bliken dat op in soad skoallen skatten wurdt
wat de taaleftergrûn fan learlingen is en se eins gjin oantallen neame kinne, mar it yn persintaazjes
ferwurdzje. Foar safier’t it mooglik is, is de taaleftergrûn fan de learlingen yn de ûnderbou fan de
FÛ-skoallen yn Figuer 69 werjûn, mar dy gegevens berêste meastentiids op in skatting en kinne dêrom
net as hurde sifers ynterpretearre wurde.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat goed 35% fan de learlingen it Frysk as memmetaal
hat en yn alle gefallen mear as de helte fan de learlingen Nederlânsktalich is. Fan sân ûnderboulokaasjes
fan de FÛ-skoallen is net bekend hoefolle learlingen in Fryske of Nederlânske taaleftergrûn hawwe.
Fan de Nederlânsktalige learlingen wurdt de Fryske taal troch krekt wat mear as 65% fan de learlingen
beheind behearske, dat wol sizze dat se de taal yn alle gefallen (in bytsje) ferstean kinne. Sa’n 35% fan
de Nederlânsktalige learlingen begrypt it Frysk net. Fan sân ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen
is net bekend oft de Nederlânsktalige learlingen de Fryske taal (beheind) behearskje. Fierder binne
der yn alle gefallen 266 learlingen (3,4%) mei in oare taaleftergrûn, dat fariearret yn Arabyske talen,
Afrikaanske talen, Aziatyske talen en Europeeske talen, mar ek de streektalen lykas it Stedsfrysk en
it Biltsk falle dêrûnder. Fan fiif ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen is net bekend oft en hoefolle
learlingen in oare taaleftergrûn hawwe. Spitigernôch is der yn de fragelist fan Taalplan Frysk gjin fraach
opnommen, dêr’t dúdlik yn wurdt hoefolle oarstalige learlingen de Fryske taal (beheind) behearskje.
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Figuer 69: Taaleftergrûn learlingen fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen oangeande it ferstean fan de Fryske taal
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De fraach is no oft de taaleftergrûn fan de learlingen ek in rol spilet by de fariaasje dy’t yn de taalprofilen
fûn is. Hawwe skoallen mei mear Frysktalige learlingen minder ûntheffing nedich? Ut it ûndersyk fan

Taalplan Frysk docht bliken dat der in beheinde, positive gearhing is tusken it tal Frysktalige learlingen
op in skoalle en it taalprofyl dat nedich is (N=64; rs = 0,49; p < 0,001). Dat betsjut dat wat mear
learlingen op in skoalle Frysktalich binne, wat heger it taalprofyl, dus wat minder ûntheffing nedich
is. Ek docht lykwols bliken dat it tal Frysktalige learlingen yn it Frysktalige gebiet yn trochsneed heger
leit (M = 52,24; SD = 39,91) yn ferliking mei it net Frysktalige gebiet (M = 10,40; SD = 13,08). Dat ferskil
is signifikant t (44,8) = -6,13; p < 0,001 (twasidige toetsing). It gebiet kin 45,8% fan de ferskillen yn it tal
Frysktalige learlingen ferklearje (d = 1,84; η2 = 0,46).
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11 Resultaten FÛ
FOAR FRYSK AS SKOALFAK

Yn it foargeande haadstik gie it oer de ûnderskate taalprofilen dy’t de ûnderboulokaasjes fan it FÛ
foar it Frysk nedich blike te hawwen. Net alle skoallen hawwe omtinken foar it Frysk sa’t dat yn de
wetlike ramten steld is, sy blike in taalprofyl nedich te hawwen, dêr’t net alle foar it Frysk opstelde
kearndoelen yn oan bod komme.
Yn dit haadstik sil fierder op it fak Frysk yngien wurde. De taalprofilen binne faak, mar net altiten,
nei wat in skoalle yn de Fryske lessen docht, werom te bringen. Der binne ek skoallen dy’t de Fryske
taal en kultuer by oare fakken oanbiede, faak skoallen mei in profyl C2, en skoallen dy’t it Frysk yn
projektwiken in plak jouwe. Sa is de fariaasje fan wêrop’t taalprofilen basearre binne, grut. Yn de
earste paragraaf fan dit haadstik wurdt dêrom op alle skoallen yngien, mei of sûnder fak Frysk op it
lesroaster, om te efterheljen wêrom’t sy it fak wol (§11.1.1) of net (§11.1.2) oanbiede.
§11.2 rjochtet him dêrnei allinnich noch mar op de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dy’t
feitliken oanjûn hawwe dat se it fak Frysk jouwe. De opbou fan dizze paragraaf is oan de hân fan
it kurrikulêre spinneweb fan Van den Akker e.o. (2006; sjoch ek Figuer 1 yn de Ynlieding fan dit
rapport).

11.1. IT FRYSK AS SKOALFAK
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat it fak Frysk op 62 ûnderboulokaasjes (87,3%) fan de
FÛ-skoallen jûn wurdt. Op njoggen ûnderboulokaasjes (12,7%) fan de FÛ-skoallen stiet it fak Frysk net
op it rooster. Wannear’t de keppeling mei de taalprofilen makke wurdt, sjoch Figuer 70, docht bliken
dat:

> Op alle ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen mei in profyl A it fak Frysk op it roaster stean hawwe;
>	Op ien ûnderboulokaasje nei (92,9%) alle FÛ-skoallen mei in profyl B it fak Frysk op it roaster stean
hawwe;
>	Krekt wat mear as de helte fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen mei in profyl C1 it fak Frysk
op it roaster stean hat.
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>	Net ien fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen mei in profyl C2 of profyl D it fak Frysk op
himsels op it roaster stean hat.
Figuer 70: Frysk as fak op it roaster fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen foar elk taalprofyl
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11.1.1. F
 RYSK AS SKOALFAK FOAR
ELK TAALPROFYL
Yn Figuer 71 is in werjefte jûn fan de redenen dy’t de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen nei
taalprofyl jouwe om it fak Frysk op it roaster oan te bieden. Hjirûnder folget in beskriuwing fan de
redenen nei taalprofyl:

Profyl A: Fan de 28 ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen jouwe 23 skoallen (82,1%) oan dat te
dwaan fanwegen de wetlike ferplichting. Fierders jouwe acht skoallen (28,6%) oan dat sy it fak Frysk
oanbiede omdat se in bredere fisy op taal (en meartaligens) hawwe. Dêr falle fjouwer fan de seis
skoallen ûnder dy’t oanjûn hawwe MFÛ oan te bieden en fjouwer reguliere ûnderboulokaasjes
fan FÛ-skoallen. In fearn fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen fynt it wichtich om by de
memmetaal fan de learlingen oan te sluten. As lêste jouwe seis ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen
(21,4%) oan dat sy it wichtich fine dat learlingen wat leare oer de Fryske kultuer en de skiednis fan
Fryslân.
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Profyl B: Hast alle ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen (84,6%) dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet,
jouwe oan dat sy dat dogge op grûn fan de wetlike ferplichting dy’t sy hawwe. Ien fan dy lokaasjes jout
oan dat sy sykje nei hoe’t sy dy wetlike ferplichting dy’t in FÛ-skoalle hat, goed stal jaan kinne. Fierders
binne der fiif ûnderboulokaasjes (38,5%), dy’t oanjûn hawwe dat se it wichtich fine dat learlingen wat
fan de Fryske kultuer en skiednis meikrije. Twa ûnderboulokaasjes (15,4%) jouwe ek oan dat sy it Frysk
oanbiede omdat se oanslute wolle by de taaleftergrûn fan de learlingen.

Profyl C1: De helte fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen mei in profyl C1 jout oan dat it fak
Frysk op it roaster stiet omdat it wetlik ferplichte is. Ek is der ien ûnderboulokaasje (16,7%) dy’t oanjûn
hat it Frysk as fak op it roaster te setten omdat sy it wichtich fynt om oan te sluten by de memmetaal
fan de learlingen.
Figuer 71: Redenen om it fak Frysk oan te bieden op ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen foar elk taalprofylel
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Gearfette
De fariaasje oan redenen wêrom’t it Frysk as skoalfak jûn wurdt, is by de profyl A-ûnderboulokaasjes
grutter yn ferliking mei de profyl B- en profyl C1-ûnderboulokaasjes (sjoch Figuer 71). De reden
dy’t troch de ûnderbou-lokaasjes it faakst neamd wurdt om it fak Frysk oan te bieden, is de wetlike
ferplichting. Fan de 47 ûnderboulokaasjes wurdt dat troch 37 ûnderboulokaasjes (78,7%) beneamd.
Opfallend is dat de wetlike ferplichting foar hast alle ûnderboulokaasjes mei in profyl B dé reden is om
it fak Frysk oan te bieden. Opmerklik is dan dat it fak Frysk net yn syn folsleinens oanbean wurdt, der
is ommers wol sprake fan wat ûntheffing.
Fierder jouwe tolve fan de 47 ûnderboulokaasjes (25,5%) oan it fak Frysk oan te bieden omdat sy it
wichtich fine dat learlingen wat meikrije fan de Fryske kultuer en skiednis. Njoggen ûnderboulokaasjes
(19,1%) biede it fak Frysk oan omdat it de memmetaal fan de learlingen is en sy graach by de identiteit
fan de learlingen oanslute wolle. Acht ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen (17,0%), allinnich lokaasjes
mei in profyl A, jouwe oan dat sy it fak Frysk oanbiede omdat sy meartaligens wichtich fine.
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11.1.2. F RYSK NET AS SKOALFAK FOAR
ELK TAALPROFYL
Profyl B: De ûnderboulokaasje fan de FÛ-skoalle dêr’t it fak Frysk net jûn wurdt, jout oan dat sy op
projektmjittige wize wurket. Dêrtroch komt it Frysk wol oan bod, mar stiet it net as ‘skoalfak’ op it
roaster. De ûnderboulokaasje jout oan dat te dwaan omdat sy wetlik ferplichte is om omtinken oan it
Frysk te jaan.

Profyl C1: Fiif ûnderboulokaasjes hawwe it fak Frysk net op it roaster stean, mar hawwe yn it fierdere
ûnderwiis dat sy biede wol omtinken foar de Fryske taal en kultuer. Ien fan de lokaasjes (20,0%)
jout oan dat te dwaan omdat sy it wichtich fynt dat learlingen wat fan de Fryske kultuer en skiednis
meikrije. Twa lokaasjes (40,0%) jouwe oan dat te dwaan omdat sy dochs wat by de taaleftergrûn fan
de learlingen oanslute wolle. Fierders jout ien fan de lokaasjes oan dat sy wol wit dat sy as FÛ-skoalle
wetlik ferplichte binne om it fak Frysk oan te bieden, mar dat se net goed witte hoe’t sy dat op de bêste
manier stal jaan kinne.

Profyl C2: Alle ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dêr’t it fak net op it roaster stiet, hawwe yn it
fierdere ûnderwiis dat sy biede wol omtinken foar de Fryske taal en kultuer. Tsien lokaasjes (76,9%)
jouwe oan dat te dwaan omdat sy dochs wat by de taaleftergrûn fan de learlingen oanslute wolle. Oan
de oare kant stiet ûnderwiis yn it Frysk bygelyks yn de gemeente Weststellingwerf op in leger pitsje,
omdat dy learlingen foar it grutste part net-Frysktalich binne (sjoch ek §10.1). Dat wie ek de reden
wêrom’t dy skoallen earder ûntheffing krije koene foar it Frysk as fak. Trije fan de lokaasjes (23,1%)
jouwe oan Frysk wol in plak(je) yn it fierdere ûnderwiis te jaan, omdat sy it wichtich fine dat learlingen
wat fan de Fryske kultuer en skiednis meikrije. Fierders jouwe trije lokaasjes oan dat sy wol witte dat
se as FÛ-skoalle wetlik ferplichte binne om it fak Frysk oan te bieden, mar dat se net goed witte hoe’t
se dat op de bêste manier stal jaan kinne.
Eins jildt foar alle ûnderboulokaasjes mei in profyl C2 dêr’t praktykûnderwiis jûn wurdt, dat
sy gjin Frysk as fak jouwe. Dat hat benammen mei de eftergrûn fan de learlingen te krijen. Troch
de learswierrichheden dy’t dizze learlingen hawwe, hat it Frysk as fak op dy skoallen net de earste
prioriteit.

Profyl D: Ien fan de ûnderboulokaasjes mei in folsleine ûntheffing hat oanjûn dat der yn it fierdere
ûnderwiis wol wat omtinken foar it Frysk is, omdat sy graach by de taaleftergrûn fan de learlingen
oanslute wol. De oare fjouwer lokaasjes hawwe gjin reden jûn wêrom’t it fak Frysk net oanbean wurdt.

Gearfette
Redenen om it fak Frysk net oan te bieden hawwe benammen mei de taaleftergrûn fan de
learlingepopulaasje te krijen. Op in soad ûnderboulokaasjes dêr’t it fak Frysk net oanbean wurdt, is dy
taaleftergrûn Nederlânsktalig. Dochs docht bliken dat skoallen dy’t it fak Frysk net oanbiede, wol wat
omtinken foar de Fryske taal en kultuer hawwe, al is dat net struktureel by in fak Frysk, mar wol by oare
fakgebieten. Dat kin bygelyks troch it yn tema’s en projekten oan te bieden.
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11.2. 	IT FAK FRYSK YN IT
KURRIKULÊRE SPINNEWEB
Yn dizze paragraaf wurdt allinnich referearre nei de 47 ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dy’t
oanjûn hawwe dat it fak Frysk op it roaster stiet. De opbou fan dizze paragraaf is oan de hân fan
it kurrikulêre spinneweb fan Van den Akker e.o. (2006). Yn Figuer 1 yn de Ynlieding fan dit rapport
is in skematyske werjefte te finen fan de tsien ûnderdielen fan it kurrikulêre spinneweb, wêrby’t de
fisy sintraal stiet en dêromhinne wurdt oan njoggen triedden, elk besteande út ien learplanaspekt,
stal jûn. De ûnderdielen dosintrollen, groepearringsfoarmen en learomjouwing komme net werom
yn dizze paragraaf. Dizze paragraaf bestiet dus út de neikommende ûnderdielen: (1) fisy, (2) tiid, (3)
leardoelen, (4) learynhâld, (5) learaktiviteiten, (6) boarnen en materialen en (7) toetsing. De opbou
fan elk ûnderdiel: earst wurdt der op de algemiene situaasje op de 47 ûnderboulokaasjes fan de
FÛ-skoallen yngien, dêrnei wurdt it nei taalprofyl taspitst.

11.2.1.

FISY - WÊRTA LEARE SY?

11.2.1.1. TAALBELIED FOAR IT FRYSK
Taalbelied en taalkoördinatoaren
Yn Tabel 53 binne de oantallen en persintaazjes nei taalprofyl oangeande ûnderdielen dy’t oanslute
by taalbelied werjûn. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat hast trijefearns fan de 47
ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen, dêr’t it fak Frysk jûn wurdt, in algemien taalbeliedsplan hat.
Op goed de helte fan dy lokaasjes is in taalkoördiator oanwêzich. It giet dêrby om sechtsjin lokaasjes
mei in profyl A, seis lokaasjes mei in profyl B en fiif lokaasjes mei in profyl C1. Op ien lokaasjes fan elk
taalprofyl is wol in taalkoördinator oanwêzich, mar gjin algemien taalbeliedsplan.
Fierders is der op 27 lokaasjes yn it algemien taalbeliedsplan ek omtinken foar it Frysk. It giet dêrby
allinnich om trettjin lokaasjes mei in profyl A en fjouwer lokaasjes mei in profyl B. De lokaasjes mei
in profyl C1 hawwe yn it algemien taalbeliedsplan gjin omtinken foar it Frysk. Opfallend is dat der ien
lokaasje mei in profyl A is dêr’t it fak Frysk jûn wurdt, dêr’t gjin algemien taalbeliedsplan is, mar dêr’t
wol in taalnotysje foar it Frysk is. Op alve lokaasjes dêr’t in taalbeliedsplan foar de Fryske taal is, is in
taalkoördinator oanwêzich. It giet dêrby om njoggen lokaasjes mei in profyl A en twa lokaasjes mei in
profyl B. Op sân lokaasjes is wol belied foar de Fryske taal, mar is der gjin taalkoördinator oanwêzich
en op njoggentjin lokaasjes wol in taalkoördinator, mar gjin belied foar it Frysk.

Ynhâld taalbeliedsplan oangeande de Fryske taal
Wat der dan krekt ôfpraten is oer de Fryske taal yn it taalbeliedsplan, dat koene de ûnderboulokaasjes
fan FÛ-skoallen sels troch de wei fan in iepen fraach oanjaan. Mar in lyts tal ûnderboulokaasjes,
allinnich mei in profyl A, hat op dy iepen fraach antwurd jûn. Oare lokaasjes joegen faak as reden
dat net alle direkteuren/ lokaasjekoördinatoaren (en/of taalkoördinatoaren en/of dosinten) op ’e
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hichte binne fan hoe’t it taalbeliedsplan krekt formulearre is. It tal lokaasjes dat hjirûnder neamd
wurdt, is dêrom relatyf leech en moat ek as minimaal besjoen wurde. It giet ommers allinnich om in
tal profyl A-lokaasjes dy’t eksplisyt oanjûn hawwe dat ûndersteande aspekten mear of minder yn it
taalbeliedsplan foar Frysk weromkomme, wat net betsjut dat de oare lokaasjes mei in profyl A, profyl
B of profyl C1 dat net hawwe:

>	Fjouwer lokaasjes jouwe oan dat yn it taalbeliedsplan opnommen is dat Frysk as karfak yn de
hegere klassen keazen wurde mei;
>	Trije lokaasjes jouwe oan dat yn it taalbeliedsplan opnommen is dat it Frysk as eksamen ôfnommen
wurde mei;
>	Fiif lokaasjes jouwe oan dat yn it taalbeliedsplan opnommen is dat it Frysk ynset wurde mei as
ynstruksjetaal by oare fakken;
>	Ien lokaasje hat yn it taalbeliedsplan eksplisyt beneamd dat de Fryske taal troch learlingen (en/of
learkrêften) yn de ynformele setting brûkt wurde mei; en
>	Ien lokaasje hat yn it taalbeliedsplan beskreaun hoe’t der by it fak Frysk differinsjearre wurde kin.

TABEL 53 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI IT FAK FRYSK
OP IT ROASTER OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY TAALBELIED FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=28)

N=47

Profyl B
(N=13)

Profyl C1
(N=6)

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Algemien
taalbeliedsplan

20

71,4

10

76,9

5

83,3

Taalbelied foar
it Frysk

14

50,0

4

30,8

0

0

Taalkoördinator

17

60,7

7

53,8

6

100

11.2.1.2. F ISY OP MEARTALICH
ÛNDERWIIS
De fisys fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen op meartaligens rinne tige útinoar. Mei-inoar
binne der tritich lokaasjes dêr’t it fak Frysk oanbean wurdt (63,8%) dy’t in beheinder of wiidweidiger
fisy op meartalich ûnderwiis jûn hawwe. Yn Figuer 72 is nei taalprofyl in werjefte jûn fan de redenen
dy’t de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen jûn hawwe om meartalich ûnderwiis, dêr’t dus ek it
oanbieden fan fakken lykas Ingelsk, Dútsk en Frânsk mei bedoeld wurde, oan te bieden. Hjirûnder
folget in algemiene beskriuwing fan dy redenen.

Oan de iene kant binne der njoggentjin lokaasjes (63,3%) dy’t oanjûn hawwe dat ynstruksjes by
alle fakken, útsein it fak Frysk, perfoarst yn de Nederlânske taal moatte, omdat it oars betiizjend
wurkje kinne soe foar de learlingen. Oan de oare kant jouwe sechtsjin lokaasjes (53,3%) oan dat de
memmetaal fan learlingen, hokker dat dan ek is, krekt as in ferriking sjoen wurde moat, ek by oare
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fakken. Learlingen meie bygelyks yn de Fryske taal, mar ek yn it Arabysk, oerlizze yn de lessen. De
weromkeppeling is dan wol wer yn de Nederlânske taal.
Santjin lokaasjes (56,7%) jouwe oan dat de meartalige kontekst fan de provinsje Fryslân in rol
spilet by de kar om meartalich ûnderwiis oan te bieden. Mar ek de meartalige eftergrûn fan de
learlingen, yn de measte gefallen de Frysktalige eftergrûn, is foar 27 lokaasjes (90,0%) in reden om
omtinken oan meartaligens te jaan. De lokaasjes jouwe oan it wichtich te finen om oan te sluten
by de (mear)talige thússituaasje fan learlingen en âlden, om sa in feilich klimaat op skoalle te
kreëarjen.
Fierder jouwe trettjin lokaasjes (43,3%) oan dat it omgean kinnen mei in meartalige wrâld,
benammen yn kombinaasje mei de Ingelske taal, wichtich foar learlingen is om te learen. Dy
skoallen wolle de learlingen graach goed tariede op de rol dy’t sy yn de takomstige, meartalige
maatskippij hawwe sille. Dêrby oanslutend blykt dat ynternasjonalisearring en reizgje nei it
bûtenlân (76,7%) ek faak yn de fisy foar meartalich ûnderwiis neamd wurde. Dat wurdt faak bewust
dien yn kombinaasje mei in MFÛ- of TTÛ- (TwaTalich Underwiis) programma.
Figuer 72: Redenen om meartalich ûnderwiis oan te bieden op ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen foar elk taalprofyl
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TIID - WANNEAR LEARE SY?

11.2.2.1. F RYSK AS FAK YN MINUTEN
FOAR ELK TAALPROFYL
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der fjouwer ûnderskate groepen formulearre
wurde kinne wat de tiidsbesteging oan it fak Frysk yn de ûnderbou fan de FÛ-skoallen oanbelanget,
nammentlik:

1. Skoallen dêr’t oant 1200 minuten yn de earste klasse oan it Frysk bestege wurdt;
2. Skoallen dêr’t tusken de 1200 en 2400 minuten yn de earste klasse oan it Frysk bestege wurdt;
3. Skoallen dêr’t 2400 minuten yn de earste klasse oan it Frysk bestege wurdt; en
4. Skoallen dêr’t mear as 2400 minuten yn de earste klasse oan it Frysk bestege wurdt.
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Yn Figuer 73 is de tiidsbesteging nei taalprofyl werjûn foar de 47 ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen,
dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet. It docht bliken dat:

> Op alle lokaasjes mei in profyl A minimaal 1200 minuten oan it fak Frysk bestege wurdt;
>	It allinnich op lokaasjes mei in profyl A foarkomt dat der mear as 2400 minuten jiers oan it fak Frysk
yn de ûnderbou bestege wurdt;
> De minste tiid oan it fak Frysk bestege wurdt op lokaasjes mei in profyl C.

Wannear’t in ferliking makke wurdt tusken de ûnderskate taalprofilen oangeande de tiidsbesteging
oan it fak Frysk yn minuten jiers, docht út de Kruskal-Wallis-toets bliken dat it ferskil yn tiidsbesteging
oan it fak Frysk nei taalprofyl signifikant is (N=47; χ2 (2) = 19,57; p < 0,001). Om te efterheljen oft de
tiidsbesteging nei profyl oprint, binne de oprinnende taalprofilen mei-inoar ferlike mei help fan twa

Mann-Whitney U-toetsen (α = 0,05/2 = 0,025). Ut de U-toetsen docht bliken dat de tiidsbesteging oan
it fak Frysk fan profyl A-lokaasjes signifikant heger is, ferlike mei profyl B-lokaasjes (N=41; U = 49,0; p <
0,001). Lykwols, hoewol’t de tiidsbesteging fan profyl B-lokaasjes trochsneed wol heger is yn ferliking
mei profyl C1-lokaasjes, is dat net signifikant (N=19; U = 34,5; p = 0,655).
Figuer 73: Tiidsbesteging yn de earste klasse by it fak Frysk yn minuten foar elk taalprofyl
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11.2.2.2. F RYSK AS FAK YN WIKEN FOAR
ELK TAALPROFYL
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat der fiif ûnderskate groepen formulearre wurde kinne
wat de tiidsbesteging oan it fak Frysk yn de ûnderbou fan de FÛ-skoallen oanbelanget, nammentlik:

1. Skoallen dêr’t it fak Frysk oant tweintich wike jiers jûn wurdt;
2. Skoallen dêr’t it fak Frysk tweintich wike jiers jûn wurdt;
3. Skoallen dêr’t it fak Frysk tusken de 20-40 wike jiers jûn wurdt;
4. Skoallen dêr’t it fak Frysk 40 wike jiers jûn wurdt; en
5. Skoallen dêr’t it fak Frysk allinnich projektmjittich oanbean wurdt.

Yn Figuer 74 is de tiidsbesteging op jierbasis nei taalprofyl werjûn foar de 47 ûnderboulokaasjes fan de
FÛ-skoallen dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet. It docht bliken dat:

> Hast alle lokaasjes mei in profyl A it fak Frysk 40 wike jiers oanbiede;
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>	Op in tredde fan de lokaasjes mei in profyl C1 minder as tweintich wike jiers oan it fak Frysk bestege
wurdt; en
> It projektmjittich oanbieden fan it fak Frysk allinnich foarkomt op lokaasjes mei in profyl B (15,4%)
en Profyl C1 (33,3%).

Wannear’t in ferliking makke wurdt tuken de ûnderskate taalprofilen oangeande de tiidsbesteging oan
it fak Frysk yn wiken jiers docht út de Kruskal-Wallis-toets bliken dat it ferskil yn tiidsbesteging oan it
fak Frysk nei taalprofyl yn wiken jiers signifikant is (N=47; χ2 (2) = 31,37; p < 0,001). Dêrby is derfan
útgien dat it projektmjittich wurkjen oan it Frysk as fak minder as tweintich wike jiers bedraacht. Om te
efterheljen oft de tiidsbesteging yn wiken jiers nei taalprofyl oprint, binne de oprinnende taalprofilen
mei-inoar ferlike mei help fan twa Mann-Whitney U-toetsen (α = 0,05/2 = 0,025). Ut de U-toetsen docht
bliken dat de tiidsbesteging oan it fak Frysk yn wiken jiers fan profyl A-lokaasjes signifikant heger is
ferlike mei profyl B-lokaasjes (N=41; U = 49,0; p < 0,001). Lykwols, hoewol’t de tiidsbesteging yn wiken
jiers fan profyl B-lokaasjes trochsneed wol heger is yn ferliking mei profyl C1-lokaasjes, is dat net
signifikant (N=19; U = 18,0; p = 0,045).
Figuer 74: Tiidsbesteging yn de earste klasse by it fak Frysk yn minuten foar elk taalprofyl
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11.2.2.3. T
 IIDSBESTEGING OP
TRIJETALIGE FS. NETTRIJETALIGE LOKAASJES
MEI PROFYL A
Yn §10.4.2 is dúdlik wurden dat der in signifikant ferskil is tusken de taalprofilen dy’t op trijetalige
ûnderboulokaasjes fan de FÛ- skoallen nedich binne en dy op net-trijetalige ûnderboulokaasjes.
Betsjut dat ek dat trijetalige skoallen signifikant mear tiid besteegje oan it fak Frysk?

Tiidsbesteging Frysk as fak nei minuten
Figuer 75 jout in werjefte fan de tiidsbesteging oan it fak Frysk yn minuten foar de seis trijetalige
lokaasjes (MFÛ) en de 22 net-trijetalige lokaasjes (n-MFÛ) mei in profyl A. Ut it ûndersyk fan Taalplan

Frysk docht bliken dat op de helte fan de lokaasjes tusken de 1200-2400 minuten oan it fak Frysk
bestege wurdt, likefolle oft de skoalle trijetalich is of net. In tredde fan de trijetalige lokaasjes besteget
2400 minuten oan it fak Frysk foaroer 45,5% fan de net-trijetalige lokaasjes. Ien trijetalige lokaasje
(16,7%) besteget mear as 2400 minuten oan it fak Frysk, foaroer ek ien net-trijetalige lokaasje (4,5%).
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Fierder docht út in Mann-Whitney U-toets bliken dat der gjin signifikant ferskil is yn de bestege tiid
yn minuten tusken trijetalige en net-trijetalige lokaasjes (N=28; U = 62,0; p = 0,802).
Figuer 75: Tiidsbesteging oan it fak Frysk yn de earste klasse foar trijetalige lokaasjes (MFÛ) en net-trijetalige lokaasjes (n-MFÛ) mei in
profyl A
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Tiidsbesteging fak Frysk yn ’e wike
Figuer 76 jout in werjefte fan de tiidsbesteging oan it fak Frysk foar it tal wiken jiers foar de seis
trijetalige lokaasjes (MFÛ) en de 22 net-trijetalige lokaasjes (n-MFÛ) mei in profyl A. Ut it ûndersyk fan

Taalplan Frysk docht bliken dat op ien trijetalige lokaasje (16,7%) tusken de 20-40 wike oan it fak Frysk
bestege wurdt, de oare fiif lokaasjes jouwe 40 wike omtinken oan it Frysk as fak. Itselde jildt foar de
net-trijetalige lokaasjes, allinnich is dêr ien lokaasje (4,5%) dy’t tweintich wike yn it jier oan it fak Frysk
besteget.
Fierder docht út in Mann-Whitney U-toets bliken dat der gjin signifikant ferskil is yn de bestege tiid
oan it fak Frysk yn wiken jiers tusken trijetalige en net-trijetalige lokaasjes (N=28; U = 58,5; p = 0,347).
Figuer 76: Tiidsbesteging oan it fak Frysk yn de earste klasse foar trijetalige lokaasjes (MFÛ) en net-trijetalige lokaasjes (n-MFÛ) mei in
profyl A
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11.2.3. L
 EARDOELEN – WÊRHINNE
LEARE SY?
Yn dizze paragraaf wurde ûnder leardoelen de kearndoelen dy’t foar de Fryske taal en kultuer skreaun
binne bedoeld (sjoch Taheakke I). De taalprofilen foar FÛ binne oan de hân fan klusters fan kearndoelen
opsteld. Dy klusters binne opboud oan de hân fan kearndoelen dy’t (yn prinsipe) ferplichte binne
foar alle learlingen (kearndoel 1-3), kearndoelen dy’t rjochte binne op learlingen dy’t Frysk as twadde
taal prate (kearndoel 4a-6a) en kearndoelen dy’t rjochte binne op learlingen dy’t de Fryske taal as
memmetaal hawwe (kearndoel 4b-6b).

Yn Tabel 54 binne de oantallen en persintaazjes nei taalprofyl fan de ferdieling nei kearndoel foar
de ûnderbou-lokaasjes fan de FÛ-skoallen dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet werjûn. Ut it ûndersyk
fan Taalplan Frysk docht bliken dat der by it fak Frysk op krekt wat mear as 85% fan de lokaasjes
aktiviteiten ynset wurde dy’t rjochte binne op de kearndoelen dy’t foar elk ferplichte binne. Benammen
lokaasjes mei in profyl A hawwe dêr omtinken foar (92,9%), mar ek op lokaasjes mei in profyl B (69,2%)
en profyl C1 (83,3%) is dêr omtinken foar.
Hast 40% fan de lokaasjes jout oan dat der (ek) aktiviteiten dien wurde dy’t rjochte binne op
learlingen dy’t it Frysk as twadde taal prate en goed 30% hat aktiviteiten dy’t rjochte binne op learlingen
dy’t de Fryske taal as memmetaal hawwe. Dat lêste komt net foar op lokaasjes mei in profyl C1.

TABEL 54 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI IT FAK FRYSK
OP IT ROASTER OANGEANDE AKTIVITEITEN FOAR DE ÛNDERSKATE KEARNDOELEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=28)

N=47

Profyl B
(N=13)

Profyl C1
(N=6)

Aantal (n)

%

Aantal (n)

%

Aantal (n)

%

Kearndoel 1-3

26

92,9

9

69,2

5

83,3

Kearndoel 4a-6a

11

39,3

5

38,5

2

33,3

Kearndoel 4b-6b

13

46,4

2

15,4

0

0

11.2.4. LEARYNHÂLD - WAT LEARE SY?
Yn dizze paragraaf wurde ûnder de learynhâld de ûnderskate taaldomeinen bedoeld. It giet dêrby dus
om harkjen, sprekken (dialooch en monolooch), lêzen, skriuwen en taalskôging.

Yn Tabel 55 binne de oantallen en persintaazjes nei taalprofyl fan de ferdieling nei taaldomein foar
de ûnderbou-lokaasjes fan de FÛ-skoallen werjûn, dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet. Ut it ûndersyk
fan Taalplan Frysk docht bliken dat der by it fak Frysk op alle lokaasjes, nettsjinsteande it taalprofyl,
omtinken is foar it krijen fan kennis oer de Fryske taal en kultuer en meartaligens (taalskôging).
Op hast 90% fan de ûnderboulokaasjes is ek omtinken foar it harkjen nei de Fryske taal. Dat bart op
alle lokaasjes mei in profyl B en op ien lokaasje nei mei in profyl C1 (83,3%). Fjouwer lokaasjes mei in
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profyl A (14,3%) hawwe dêr gjin omtinken foar.
Wannear’t der sjoen wurdt nei it taaldomein sprekken, wêrby’t it oer it praten mei inoar (dialooch)
en it sels fertellen (monolooch) gean kin, docht bliken dat by it fak Frysk benammen omtinken foar de
dialooch is. Op goed 80% fan de lokaasjes dêr’t it Frysk op it roaster stiet, wurdt oanjûn dat learlingen
ûnderling petearen yn it Frysk fiere. De monolooch, dus it sels fertellen yn it Frysk, komt (mar) op goed
de helte fan de lokaasjes foar.
Lêze yn de Fryske taal is benammen in taaldomein dat op lokaasjes mei in profyl A weromkomt.
Mear as 90% fan dy lokaasjes hat dêr omtinken foar, foaroer goed 60% fan de lokaasjes mei in profyl
B en ien tredde fan de lokaasjes mei in profyl C1.
Skriuwen, wêrby’t it net dúdlik is oft it giet om stellen of staverje, is in taaldomein dat ek benammen
weromkomt op lokaasjes mei profyl A (64,3%) en fjouwer fan de seis lokaasjes mei in profyl C1 (66,7%).
TABEL 55 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI IT FAK FRYSK
OP IT ROASTER OANGEANDE DE ÛNDERSKATE TAALDOMEINEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=28)

N=47

Profyl B
(N=13)

Profyl C1
(N=6)

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Harkjen

24

85,7

13

100

5

83,3

Dialooch

24

85,7

10

76,9

5

83,3

Monolooch

15

53,6

8

61,5

2

33,3

Lêzen

26

92,9

8

61,5

2

33,3

Skriuwen

18

64,3

4

30,8

4

66,7

Taalbeskôging

28

100

13

100

6

100

11.2.5.  LEARAKTIVITEITEN HOE LEARE SY?
Yn dizze paragraaf wurde ûnder de learaktiviteiten de ûnderskate taalaktiviteiten nei taaldomein
bedoeld. Omdat de fragen oer de taalaktiviteiten foar de fjouwer taaldomeinen harkjen, sprekken

(dialooch), sprekken (monolooch) en lêzen folslein mei de fraachstelling dy’t by it taaldomein sels heart
oerienkomme, sil dêr yn dizze paragraaf net op yngien wurde.

11.2.5.1. S
 KRIUWEN BY IT FAK FRYSK FOAR
ELK TAALPROFYL
Yn Tabel 56 binne de oantallen en persintaazjes nei taalprofyl fan de ferdieling nei type tekst dy’t
skreaun wurdt yn de ûnderboulokaasjes fan FÛ-skoallen werjûn foar de 47 lokaasjes dêr’t it fak Frysk
op it roaster stiet. It docht bliken dat der brieven yn it Frysk skreaun wurde op krekt wat mear as in
fearn fan de lokaasjes. Dat bart op goed in tredde fan de lokaasjes mei in A-profyl en op twa lokaasjes
(15,4%) mei in profyl B. Op lokaasjes mei in profyl C1 komt dat by it fak Frysk net foar. Fierders wurde
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mails en oare (social media) berjochten op goed de helte fan de lokaasjes yn it Frysk skreaun. Op krekt
wat mear as 60% fan de lokaasjes mei in profyl A komt dat foar, krekt as op fjouwer lokaasjes mei in
profyl B (30,8%) en fjouwer lokaasjes mei in profyl C1 (66,7%).
TABEL 56 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI IT FAK FRYSK
OP IT ROASTER OANGEANDE IT SKRIUWEN FAN ÛNDERSKATE TYPEN TEKSTEN FOAR IT TAALDOMEIN
SKRIUWEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=28)

N=47

Profyl B
(N=13)

Profyl C1
(N=6)

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Brieven

10

35,7

2

15,4

0

0

Mails,
(social media)
berjochten

17

60,7

4

30,8

4

66,7

11.2.5.2. T
 AALSKÔGING BY IT FAK FRYSK
FOAR ELK TAALPROFYL
Lykas al dúdlik waard yn Tabel 55 hawwe alle ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen omtinken foar
it ûnderdiel taalskôging. Dêrby steane trije aspekten sintraal, nammentlik: it krijen fan kennis oer de
Fryske taal, oer de Fryske kultuer en oer meartaligens. Yn Tabel 57 binne de oantallen en persintaazjes
fan de ferdieling fan dy trije aspekten yn de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen nei taalprofyl
werjûn foar de 47 lokaasjes dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet.
Ut Tabel 57 wurdt dúdlik dat op alle lokaasjes dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet, omtinken is
foar it krijen fan kennis oer de Fryske taal en foar it krijen fan kennis oer de Fryske kultuer. It aspekt
meartaligens komt op hast trijefearns fan de lokaasjes werom. Fiif lokaasjes mei in profyl A (17,9%)
hawwe dêr net (bewust) omtinken foar, krekt as seis lokaasjes mei in profyl B (46,2%) en ien lokaasje
mei in profyl C (16,7%).
TABEL 57 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI IT FAK FRYSK
OP IT ROASTER OANGEANDE IT KRIJEN FAN KENNIS OER TAAL, KULTUER EN MEARTALIGENS FOAR ELK
TAALPROFYL
Profyl A
(N=28)

N=47

Profyl B
(N=13)

Profyl C1
(N=6)

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Fryske taal

28

100

13

100

6

100

Fryske kultuer

28

100

13

100

6

100

Meartaligens

23

82,1

7

53,8

5

83,3
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11.2.6. B
 OARNEN EN MATERIALEN WÊRMEI LEARE SY?
De Fryske taalmetoaden dy’t op de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dêr’t it fak Frysk jûn wurdt,
oanwêzich binne, sille yn dizze paragraaf sintraal stean. Fierders sil der omtinken wêze foar oare
boarnen en materialen dy’t by it fak Frysk ynset wurde en sil der spesjaal omtinken foar it projekt

LêsNo wêze.

11.2.6.1.  FRYSKE TAALMETOADEN
(ALGEMIEN)
Yn Figuer 77 is it tal ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dat gebrûk makket fan ûnderskate
taalmetoaden by it fak Frysk werjûn. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat op hast 65% fan
de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dêr’t it fak Frysk oanbean wurdt, de taalmetoade Searje 36
brûkt wurdt. Op goed 40% fan de lokaasjes dêr’t it fak Frysk jûn wurdt, wurdt (ek noch) de taalmetoade

Freemwurk brûkt en op hast 30% fan de lokaasjes wurdt 40 lessen Frysk foar VMBO brûkt.
Fierder docht bliken dat op santjin lokaasjes (36,2%) Searje 36 as iennige taalmetoade brûkt wurdt,
op trije lokaasjes (6,4%) wurdt allinnich Freemwurk brûkt en op twa lokaasjes (4,3%) wurdt 40 lessen

Frysk foar VMBO as iennige taalmetoade brûkt. Yn alle oare gefallen, 25 lokaasjes (53,2%), wurdt
der gebrûk makke fan in kombinaasje fan twa of trije ûnderskate taalmetoaden. Ek wurde alle trije
taalmetoaden faak brûkt yn kombinaasje mei oare boarnen en materialen.

Hoewol’t in soad lokaasjes gebrûk meitsje fan in taalmetoade, binne der ek beswieren by de lokaasjes
om dy alle jierren wer op ’e nij oan te skaffen. Ien wichtich aspekt dat op meardere lokaasjes
weromkomt, is de finansjele middels dy’t de lokaasje hat foar it beteljen fan in taalmetoade. Hoewol’t
alle lokaasjes MYF-jild krije, (sjoch §3.4), is dat net genôch om de nije taalmetoade Searje 36 oan te
skaffen:

“It wie ús te djoer. Wy ha der wol nei sjoen en ynformearre en wy woene dat wol graach, mar it wie
ús gewoan te djoer. Dusja, dan dogge wy it hjir {boeken} earst mei en dan sille wy sjen oft der ea in
kear jild foar frijkomt” [VO-Df-a47].

Ek oare neidielen fan it digitaal wurkjen mei in taalmetoade wurde beneamd: “We doen niks meer

samen! Iedereen zit met zijn dingetje en die doet dat. Daar is het Fries niet voor bedoeld! (…) Fries is
ook spreken” [VO-Df-a46]. “Bij talen vind ik dat ook, het is ook spreekvaardigheid en luistervaardigheid.
Dus het spreken met elkaar vind ik een hele belangrijke” [VO-D-a46].
Mar ek it wurkjen op himsels mei in digitale metoade kin problemen opleverje: “Waar wij heel erg

tegenaanlopen is dat we geen I-pads hebben en laptops moet je bestellen of reserveren. En dan voor
acht klassen reserveren, dan komt een ander dus niet meer aan bod, want zoveel hebben we niet”
[VO-Df-a46]. Oan de oare kant binne der ek skoallen dy’t wol al alle digitale mooglikheden hawwe om
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in Fryske les mei de nije metoade stal te jaan. Guon fan harren soenen sels mear wolle as dat der no is,
want mei it each op it oanbod kin der no allinnich noch yn de ûnderbou fan it FÛ mei wurke wurde. De
lokaasjes dy’t oanjouwe mear te wollen, hawwe ek hegere klassen dêr’t sy it fak Frysk oan oanbiede.

“Foar Searje 36 wurdt wurke oan in kompleet en ferantwurde lesmetoade.
Foar klasse 1 stiet in jierprogramma mei 36 lessen klear. Yn klasse 2 sil wurke wurde troch
projektûnderwiis yn kombinaasje mei in apart ûnderdiel foar de taalfersoarging. Fan dêr út sil it oanbod
foar FU útwreide wurde mei lesmateriaal foar de klassen 2-4 fan it VMBO en projekten
yn de boppebou fan HAVO/VWO, sadat alle learlingen mei Searje 36 in goeie tarieding hawwe
kinne foar it eineksamen.”

Lisa Boersma (projektkoördinator ûnderwiis Afûk)

Figuer 77: Tal ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dat gebrûk makket fan de ûnderskate taalmetoaden by it fak Frysk
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11.2.6.2. O
 ARE FRYSKE BOARNEN EN
MATERIALEN BY IT FAK FRYSK
Yn Figuer 77 is it tal ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dat (neist in Fryske taalmetoade) gebrûk
makket fan oare boarnen en materialen by it fak Frysk werjûn. Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht
bliken dat op goed 80% fan de lokaasjes dêr it fak Frysk oanbean wurdt, dat dien wurdt mei help fan
it tydskrift Linkk. Op fiif lokaasjes (10.6%) wurdt Linkk sûnder Fryske taalmetoade brûkt. Fierder wurdt
der op ien lokaasje (2,1%) gebrûk makke fan de Fryske fariant fan de skiednismetoade MEMO. De

Kanon fan de Fryske skiednis en de programma’s fan SkoalTV wurde yn beide gefallen op hast 30% fan
de lokaasjes brûkt. Fierders wurdt der op alve lokaasjes (23,4%) troch de dosinten sels materiaal foar
it fak Frysk ûntwikkele.
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Figuer 78: Tal ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dat gebrûk makket fan ûnderskate boarnen en materialen by it fak Frysk
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11.2.6.3. LÊSNO BY IT FAK FRYSK
It Platfoarm Lêsbefoardering Frysk hat yn gearwurking mei Stichting Lezen it projekt LêsNo oprjochte.
It doel fan it projekt is om it lêzen yn it Frysk yn it FÛ te stimulearjen. De ôfrûne jierren binne der
ûnderskate boeken foar dizze doelgroep skreaun, twa kear yn kombinaasje mei in tillefyzjesearje en
twa kear yn kombinaasje mei in edukative game (sjoch Tabel 58). Skoallen kinne de boeken fergees
oanfreegje en dêrby krije de skoallen ek in lesbrief foar dosinten. Op it stuit wurdt der ynset op alle
jierren in nij boek, mooglik dat yn de takomst de eardere fersys op ’e nij brûkt wurde (J. Bangma,
persoanlike kommunikaasje, maart 2018).
TABEL 58 UNDERDIELEN ÚT IT LÊSNO-PROJEKT FAN IT PLATFOARM LÊSBEFOARDERING FRYSK
Jiertal

Titel boek

Skriuwer

Ekstra

2015

Krús fan de Hollander

Ate Grypstra

Grutte Pier edukative game

2016

De deikoersen fan Remco

Bart Kingma

De Koers - tillefyzjesearje

2017

Wês net bang

Hanneke de Jong

Bosk - tillefyzjesearje

2018

Nei de top

Meardere skriuwers

US: Lân fan Taal edukative game

Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat fan de lokaasjes dêr’t it fak Frysk oanbean wurdt,
33 lokaasjes (70,2%) ek fan lêsboeken gebrûk meitsje. Trettjin lokaasjes (27,7%) docht dat yn kombinaasje mei it LêsNo-projekt.
Skoallen binne posityf oer it brûken fan de lêsboeken: “Er zijn leuke series en het boek, vooral ook

Grutte Pier, nou vooral de jongens die vonden het geweldig! ‘Mei ik dit boek hâlde?’ ‘Ja, je mag het boek
houden.’ Och, nou dat was een succes!” [VO-Df-a46].
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11.2.6.4 F RYSKE BOARNEN EN
MATERIALEN BY IT FAK FRYSK
FOAR ELK TAALPROFYL
Yn Tabel 59 is it tal lokaasjes en de persintaazjes foar de boarnen en materialen dy’t brûkt wurde op de
ûnderbou-lokaasjes fan de FÛ-skoallen by it fak Frysk nei taalprofyl werjûn. Ut it ûndersyk fan Taalpan

Frysk docht bliken dat it persintaazje lokaasjes dat gebrûk makket fan in Fryske taalmetoade it heechst
is by skoallen mei in profyl A. Dat jildt foar de âlde taalmetoade Freemwurk likegoed as foar de nije
taalmetoade Searje 36 en ek foar de metoade spesjaal foar it TMBÛ, 40 lessen Frysk.
Op twa lokaasjes nei wurdt Linkk op alle lokaasjes mei in profyl A brûkt. Itselde jildt foar de lokaasjes
mei in profyl B. Der is mar ien lokaasje mei in profyl C1 dy’t gebrûk makket fan Linkk.
It materiaal dat oanslút by de Fryske skiednis, MEMO, wurdt allinnich ynset op ien lokaasje mei
in profyl A (3,6%). De Fryske Kanon, ek oanslutend by de Fryske skiednis, wurdt wol op lokaasjes mei
ûnderskate taalprofilen brûkt. Sa’n tredde fan de lokaasjes mei in profyl A en profyl C1 makket dêr
gebrûk fan. Krekt as hast in kwart fan de lokaasjes mei in B-profyl.
De programma’s fan SkoalTV wurde ek op sa’n tredde fan de lokaasjes mei it profyl A en mei in
profyl C1 ynset. Twa lokaasjes mei in profyl B (15,4%) hawwe dêr ek omtinken foar.
Op in fearn fan de lokaasjes mei in profyl A wurde fierders troch de dosinten sels materialen
ûntwikkele dy’t by it fak Frysk ynset wurde. Datselde jildt foar trije lokaasjes mei in profyl B (23,1%) en
ien lokaasje mei in profyl C1.
Oan it LêsNo-projekt dogge benammen lokaasjes mei in profyl A (42,9%) mei. Fierders is der ien
lokaasje mei in profyl B (7,7%) dêr’t ek omtinken foar it LêsNo-projekt is. Op lokaasjes mei in profyl C1
komt dat net foar.
TABEL 59 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI IT FAK FRYSK
OP IT ROASTER OANGEANDE IT GEBRÛK FAN FRYSKE BOARNEN EN MATERIALEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=28)

N=47

Profyl B
(N=13)

Profyl C1
(N=6)

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Freemwurk

15

53,6

4

30,8

1

16,7

Searje 36

23

82,1

4

30,8

3

50,0

40 lessen Frysk
(TMBÛ)

8

28,6

2

15,4

4

66,7

Linkk

26

92,9

11

84,6

1

16,7

Fryske Kanon

9

32,1

3

23,1

2

33,3

MEMO

1

3,6

0

0

0

0

SkoalTV

10

35,7

2

15,4

2

33,3

Eigen materiaal

7

25,0

3

23,1

1

16,7

LêsNo-projekt

12

42,9

1

7,7

0

0
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11.2.7. T
 OETSING - HOE WURDT HARREN
LEAREN HIFKE?
Ut it rapport fan de Inspectie van het Onderwijs (2010) docht bliken dat yn 2009 benammen oan de
hân fan toetsings dy’t troch de dosint sels ûntwikkele binne, hifke wurdt en dat der mar troch in fearn
fan de dosinten gebrûk makke wurdt fan toetsings dy’t yn in taalmetoade beskikber steld binne.
De ôfrûne jierren is der troch it GRIP-team, in konsortium fan de Afûk, Cedin en de lektoraten fan NHL
Stenden Hogeschool Frysk en Meartaligens yn Underwiis en Opfieding en Taalgebruik & Leren, wurke
oan de ûntwikkeling fan nije observaasje- en toetsingsynstruminten foar it Frysk. Riemersma (2017)
jout oan dat de digitale ynstruminten bedoeld binne as praktyske helpmiddels om de taalûntwikkeling
fan de learlingen summatyf likegoed as formatyf te mjitten.

11.2.7.1. B
 RÛKTE EVALUAASJEYNSTRUMINTEN BY IT FAK
FRYSK (ALGEMIEN)
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat alle ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dy’t it
fak Frysk oanbiede, dat ek hifkje. De lokaasjes koene sels oanjaan om wat foar soarte toetsings it by it
fak Frysk giet. Net alle lokaasjes hawwe op dy iepen fraach antwurd jûn, omdat net alle direkteuren/
lokaasjekoördinatoaren (en/of taalkoördinatoaren en/of dosinten) op ’e hichte wienen fan hokker
evaluaasje-ynstruminten brûkt wurde.
Yn Figuer 79 is it tal lokaasjes dat gebrûk makket fan ûnderskate manieren fan it evaluearjen fan it
fak Frysk werjûn. Dêrút wurdt dúdlik dat noch altiten op de measte lokaasjes troch de dosinten sels
toetsings ûntwikkele wurde (68,1%), mar dat op hast likefolle lokaasjes no ek evaluaasjematerialen út
in taalmetoade brûkt wurde (66,0%). Dêrby wurdt it gebrûk fan evaluaasjes út de nije metoade Searje

36 troch 26 lokaasjes (55,3%) neamd en njoggen lokaasjes (19,1%) neame (ek) it gebrûk fan evaluaasjes
út Freemwurk.
Mei it each op de perioade dêr’t it nije toetsings- en evaluaasjesysteem GRIP yn lansearre is en de
besiten fan Taalplan Frysk wienen, is it goed te ferklearjen dat it tal lokaasjes dat (noch) net gebrûk
fan GRIP makket heech leit. Op it stuit wurdt de ûntwikkeling fan learlingen op krekt wat mear as in
fearn fan de lokaasjes oan de hân fan GRIP-ynstruminten folge. Al dy lokaasjes meitsje gebrûk fan de

Frisia-toets, fierders brûke seis lokaasjes (12,8%) ek de toetsings foar lêsbegryp.
Ek op krekt wat mear as in fearn fan de skoallen wurdt Linkk brûkt by it evaluearjen fan de
ûntwikkeling fan de learlingen yn it Frysk. Op hast 15% fan de lokaasjes wurdt ek noch gebrûk makke
fan oare evaluaasjes. It giet dêrby om it meitsjen fan ferslaggen en oare ynleveropdrachten (12,8%), it
meitsjen fan taalportfolio’s (2,1%) en it jaan fan presintaasjes (2,1%).

Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht ek bliken dat op fyftjin ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen
(31,9%) dêr’t it fak Frysk oanbean wurdt, it mooglik is om ek eksamen te dwaan. Net elk is posityf oer it
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oanbieden fan it Frysk as eksamenfak, ek omdat de lokaasjes net altiten de needsaak dêrfan ynsjogge
of it praktysk net mooglik is. Sa jout in lokaasje op de fraach oft der wolris neitocht is oer it oanbieden
fan it Frysk as eksamenfak oan:

“Nee, absoluut niet. Voor mij is dat niet te doen. En die animo is er hier ook niet. Wij hebben wel
ooit overlegt van: ‘Hé, stel je voor dat er hier nu iemand zou zijn, die dat alleen graag zou willen’,
dan zou ik contact zoeken met xxx {andere locatie} en vragen welke boeken zijn er en wat voor
mogelijkheden zijn er, nou dan gaan we er mee aan de slag” [VO-Df-a46].
Figuer 79: Tal ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dat gebrûk makket fan ûnderskate soarten evaluaasjes by it fak Frysk
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11.2.7.2. B
 RÛKTE EVALUAASJEYNSTRUMINTEN BY IT FAK
FRYSK NEI TAALPROFYL
Yn Tabel 60 binne de oantallen en persintaazjes nei taalprofyl fan de ferdieling nei evaluaasje-ynstrumint
werjûn foar de 47 ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dêr’t it fak Frysk op it roaster stiet. It giet
dêrby allinnich om de lokaasjes dy’t eksplisyt oanjûn hawwe fan dy evaluaasje-ynstruminten gebrûk
te meitsjen. It giet dêrby dus om minimale oantallen, want alle lokaasjes hawwe oanjûn by it fak Frysk
te hifkjen.
Op goed trijfearns fan de lokaasjes mei in profyl A en profyl B wurde troch dosinten sels toetsings
makke. Foar safier bekend komt dat op lokaasjes mei in profyl C1 net foar. De evaluaasje -ynstruminten
dy’t by GRIP hearre, dus de Frisia-toets en de toetsings foar lêsbegryp, wurde foar safier bekend
allinnich op lokaasjes mei in profyl A brûkt.
Op goed 80% fan de lokaasjes mei in profyl A wurdt ek gebrûk makke fan evaluaasjes dy’t ferbûn
binne oan in metoade. Op 21 lokaasjes (75,0%) giet dat oan de hân fan Searje 36 en op seis lokaasjes
(21,4%) wurdt (ek) gebrûk makke fan evaluaasjes út Freemwurk. Goed de helte fan de lokaasjes mei
in profyl B makket gebrûk fan evaluaasjes dy’t oan in metoade ferbûn binne. Op fjouwer lokaasjes
(30,8%) komme de evaluaasjes út Searje 36 en op trije lokaasjes (23,1%) wurde evaluaasjes út

Freemwurk brûkt. Yn alle gefallen ien fan de lokaasjes mei in profyl C1 (16,7%) makket ek gebrûk fan
evaluaasje-ynstrumnten dy’t by Searje 36 hearre.
Foar safier’t bekend is, wurdt op goed de helte fan de lokaasjes mei in profyl B gebrûk makke fan
evaluaasjes dy’t op Linkk basearre binne. Goed 15% fan de lokaasjes mei in profyl A makket dêr ek
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gebrûk fan. Fan lokaasjes mei in profyl C is dat net bekend.
Op yn alle gefallen ien fan de lokaasjes mei in profyl A (3,6%) wurde presintaasjes jûn en ferslaggen
en oare ynleveropdrachten troch de learlingen makke, dêr’t de dosint de ûntwikkeling fan learlingen
mei evaluearret. Op yn alle gefallen ien fan de lokaasjes mei in profyl B (7,7%) wurdt gebrûk makke
fan taalportfolio’s en op trije lokaasjes mei in profyl B (23,1%) wurde troch learlingen ek ferslaggen en
oare ynleveropdrachten makke, dêr’t de dosint de ûntwikkeling fan de learlingen mei evaluearret. Ek
wurdt op yn alle gefallen twa lokaasjes mei in profyl C1 (33,3%) gebrûk makke fan de ferslaggen en
oare ynleveropdrachten fan learlingen om de ûntwikkeling fan learlingen te evaluearjen.

Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht ek bliken dat it op hast de helte fan de lokaasjes mei in profyl A
mooglik is foar learlingen om eksamen te dwaan foar it Frysk. Itselde jildt foar ien lokaasje mei in profyl
B (7,7%) en ien lokaasje mei in profyl C1 (16,7%).
TABEL 60 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI IT FAK FRYSK
OP IT ROASTER OANGEANDE IT GEBRÛK FAN EVALUAASJE-YNSTRUMINTEN FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=28)

N=47

Profyl B
(N=13)

Profyl C1
(N=6)

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Oantal (n)

%

Selsmakke
toetsings

22

78,6

10

76,9

0

0

GRIP

12

42,9

0

0

0

0

Ferbûn mei de
metoade

23

82,1

7

53,8

1

16,7

Linkk

5

17,9

7

53,8

0

0

Oare
evaluaasjes

1

3,6

4

30,8

2

33,3

Eksamen

13

46,4

1

7,7

1

16,7
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12 Resultaten FÛ
FOAR IT GEBRÛK FAN IT FRYSK
BÛTEN IT SKOALFAK OM
12.1.	FRYSK AS YNSTRUKSJETAAL
BY OARE FAKKEN
Lykas earder oanjûn wurdt it Frysk op MFÛ-skoallen ynset as ynstruksjetaal by oare fakken (sjoch §3.2).
Fan ien MFÛ-skoalle is it net dúdlik om hokker fak(ken) it gean sil, omdat dy yn ’e tiid fan de skoalbesite
fan Taalplan Frysk noch dwaande wie in MFÛ te wurden. Op trije fan de seis MFÛ-skoallen wurdt
skiednis yn it Frysk jûn, op twa MFÛ-skoallen wurdt neist skiednis ek gymnastykles yn it Frysk jûn. Op
twa oare MFÛ-skoallen is de muzykles yn it Frysk.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht fierders bliken dat it Frysk op tolve net-trijetalige
ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen ek as ynstruksjetaal ynset wurdt. Op de measte fan dy
lokaasjes giet it lykwols net bewust en binne der gjin ôfspraken oer makke, mei útsûndering fan ien
fan dy tolve lokaasjes. Dêr wurdt bewust acht lesoeren (= 360 min.) skiednis yn it Frysk oanbean yn
it projektûnderwiis. De oare alve skoallen jouwe benammen oan dat it Frysk eins by alle fakken dêr’t
in Frysktalige dosint lesjout wol foarkomme kin. De klassikale ynstruksje giet dan yn it Nederlânsk en
benammen op yndividueel nivo is it mooglik om dan ynstruksje yn it Frysk te jaan.

12.2.	GEBRÛK FAN FRYSK BÛTEN
IT FAK OM
Hoewol’t it Frysk as fak net op alle ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen ûnderwiisd wurdt, is der
bûten de lessituaasje faak wol omtinken foar de Fryske taal. Mear as 95% fan de lokaasjes hat oanjûn
dat der yn de ynformele situaasje gebrûk makke wurdt fan de Fryske taal. Dat kin wêze tusken (1)
learlingen ûnderling; (2) learlingen mei learkrêften; (3) learkrêften ûnderling; (4) âlden mei learkrêften;
of (5) yn de skriftlike kommunikaasje. Yn Figuer 80 is it gebrûk fan it Frysk yn de ynformele setting foar
alle 71 ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen werjûn.
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat op de measte lokaasjes de folwoeksenen
ûnderling Frysk mei inoar prate. Mei-inoar wurdt der op 66 ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen
(93,0%) troch dosinten ûnderling yn it Frysk kommunisearre. Op trije lokaasjes op de Waadeilannen
komt dat net foar, krekt as op ien lokaasje yn de eardere gemeente It Bilt en ien lokaasje yn de
gemeente Kollumerlân c.a.. De lokaasje yn de gemeente Kollumerlân c.a. hat oanjûn dat sy ûnderling
as kollega’s wol Frysk prate wolle soenen, mar dat dat net mooglik is omdat allinnich de dosint Frysk
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de Fryske taal behearsket.
Fierders wurdt der op likefolle lokaasjes (93,0%) ek troch dosinten mei âlden Frysk praten. Op ien
lokaasje yn de gemeente Weststellingwerf kom dat net foar, krekt as op de fjouwer lokaasjes op de
Waadeilannen. De lokaasje yn de gemeente Weststellingwerf jout oan dat der gjin Frysk praten wurdt
mei âlden omdat der mar in bytsje Frysktaligen binne: it mei dus wol, mar it kin gewoanwei amper of
net.
Op goed 90% fan de lokaasjes wurdt troch learlingen ûnderling Frysk praten. Learlingen prate
ûnderling net Frysk op ien lokaasje yn de gemeente Kollumerlân c.a. en op ien lokaasje yn de gemeente
Weststellingwerf. Der wurdt troch dy lokaasjes lykwols wol oanjûn dat der wol Frysk praten wurde kin
en mei as der learlingen binne dy’t (fan inoar witte dat se) Frysktalich binne, it tal Frysktalige learlingen
op dy skoallen is allinnich sa lyts dat der benammen Nederlânsk praten wurdt. Ek op de fjouwer
lokaasjes op de Waadeilannen wurdt troch learlingen ûnderling gjin Frysk praten.
Op hast 90% fan de lokaasjes wurdt troch learlingen mei dosinten Frysk praten. Op acht lokaasjes
komt dat net foar. It giet hjir wer om de fjouwer lokaasjes op de Waadeilannen. Ek giet it hjir wer
om de earder neamde lokaasjes yn de gemeente Kollumerlân c.a., de eardere gemeente It Bilt en de
gemeente Weststellingwerf. Fierders wurdt der op ien lokaasje yn de gemeente Eaststellingwerf gjin
Frysk tusken learlingen en dosinten ûnderling praten. Hjir prate learlingen en dosinten apart fan inoar
dus wol (ris) Frysk, mar mei inoar eins net.
Wat opfalt út boppesteande resultaten is dat de lokaasjes dêr’t it Frysk net yn de ynformele settings
brûkt wurdt, benammen lokaasjes binne yn gemeenten dy’t net by it Fryske taalgebiet hearre (sjoch ek
§10.1). Fierders giet it om in skoalle yn de eardere gemeente It Bilt, in gemeente dêr’t ek noch in eigen
streektaal aktyf yn gebrûk is.

Yn Figuer 80 is ek oanjûn hoefolle ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen gebrûk meitsje fan it Frysk
yn de skriftlike kommunikaasje. Dat it tal lokaasjes dêr (folle) leger leit as by it mûnlinge gebrûk fan de
Fryske taal is te ferklearjen út it feit dat de skriftlike behearsking fan de Fryske taal oer it generaal folle
leger leit (sjoch ek Provincie Fryslân (2015): De Fryske Taalatlas, s. 10).
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat op goed in fearn fan de ûnderboulokaasjes fan
de FÛ-skoallen (28,2%) skriftlik yn it Frysk kommunisearre wurdt. Op ien fan dy lokaasjes (1,4%) wurdt
it Frysk as fak net oanbean, it Frysk stiet dêr projektmjittich op it programma. Op de oare njoggentjin
lokaasjes (26,8%) dêr’t skriftlik yn it Frysk kommunisearre wurdt, stiet it Frysk as fak op it roaster. Wat
opfalt is dat twa fan de seis MFÛ-skoallen oanjouwe dat der gjin skriftlik kommunikaasje yn it Frysk is.
Ien fan beide skoallen jout oan dat yn de takomst noch wol graach te wollen.
Figuer 80: Ynformeel gebrûk fan de Fryske taal op de ûnderboulokaasjes fan de FÛ skoallen
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12.3.	ATTITUDEN OANGEANDE DE
FRYSKE TAAL EN KULTUER
Oan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen is frege om te reagearjen op fiif stellings oangeande
de Fryske taal en kultuer as skoalfak op in fiifpunts-skaal fan tige posityf nei tige negatyf. Yn Tabel 61
binne de fiif stellings dy’t foar de Fryske taal en kultuer (as skoalfak) steld binne, werjûn. Yn Figuer 81
binne de reaksjes op dy stellings foar de 71 ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen werjûn.
TABEL 61 STELLINGS OANGEANDE DE FRYSKE TAAL EN KULTUER (AS SKOALFAK)
1.

Fine jo it wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt?

2.

Fine jo it wichtich dat it Frysk ek as ynstruksjetaal by oare fakken ynsetten wurdt?

3.

Wat fine (neffens jo ynskatting) de oare dosinten fan it fak?

4.

Wat fine (neffens jo ynskatting) de learlingen fan it fak?

5.

Wat fine (neffens jo ynskatting) de âlden fan it fak?

Figuer 81: Attituden oangeande de Fryske taal en kultuer (as skoalfak) op ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen
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12.3.1.	ATTITUDEN OANGEANDE DE
FRYSKE TAAL EN KULTUER
NEI GEBIET
Ut it ûndersyk fan Taalplan Frysk docht bliken dat njoggen lokaasjes (12,7%) it net wichtich fine dat
it Frysk as fak oanbean wurdt en dat dan ek net dogge. It giet dêrby om fiif lokaasjes yn it net-Fryske
taalgebiet (7,0%), wêrfan twa op de Waadeilannen, en fjouwer lokaasjes yn it Fryske taalgebiet (5,6%).
Dochs steane de lokaasjes oer it generaal (77,5%) wol (in bytsje) posityf foaroer it oanbieden fan it fak
Frysk. Dêr binne ek trije lokaasjes (4,2%) út it net-Fryske taalgebiet by (Eaststellingwerf 1x; Kollumerlân
c.a. 2x). Acht lokaasjes (11,3%) dy’t (in bytsje) posityf foaroer it oanbieden fan it fak Frysk steane dogge
dat sels lykwols (noch) net.
Goed 45% fan de lokaasjes stiet ek (tige) posityf foaroer it brûken fan it Frysk as ynstruksjetaal
by oare fakken. Dêr binne ek twa lokaasjes (2,8%) by út it net-Fryske taalgebiet (Eaststellingwerf 1x;
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Kollumerlân c.a. 1x). Acht lokaasjes (11,3%) dy’t in bytsje posityf steane foaroer it oanbieden fan it
Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken, biede sels it fak Frysk (noch) net oan. Oan ’e oare kant is goed
in tredde fan de lokaasjes (tige) negatyf oer it brûken fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken. It
giet dêrby om fjouwer lokaasjes yn it net-Fryske taalgebiet (5,6%), wêrfan twa op de Waadeilannen,
en 21 lokaasjes yn it Fryske taalgebiet (29.6%). Trettjin lokaasjes (18,3%) dy’t (tige) negatyf foaroer it
oanbieden fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken steane, biede sels it fak Frysk (noch) net oan.
Hast de helte fan de dosinten stiet (tige) posityf foaroer it oanbieden fan it fak Frysk. Dêr binne ek twa
lokaasjes (2,8%) by út it net-Fryske taalgebiet (Eaststellingwerf 1x; Kollumerlân c.a. 1x). Trije lokaasjes
(4,2%) dy’t skatte dat dosinten (in bytsje) posityf foaroer it oanbieden fan it fak Frysk steane, dogge dat
sels lykwols (noch) net. Oan de oare kant stiet, neffens de ynskatting fan de lokaasjes, ek goed 20%
fan de dosinten (tige) negatyf foaroer it oanbieden fan it fak Frysk. It giet dêrby om sân lokaasjes yn it
net-Fryske taalgebiet (9,9%), wêrfan alle lokaasjes op de Waadeilannen, en acht lokaasjes yn it Fryske
taalgebiet (11,3%). Tolve lokaasjes (16,9%) dy’t skatte dat dosinten (tige) negatyf foaroer it oanbieden
fan it fak Frysk steane, dogge dat sels dan ek (noch) net.
Neffens de ynskatting fan de lokaasjes steane learlingen op krekt wat mear as de helte fan de
lokaasjes ek (tige) posityf foaroer it fak Frysk. Dêr binne ek twa lokaasjes (2,8%) by út it net-Fryske
taalgebiet (Eaststellingwerf 1x; Kollumerlân c.a. 1x). Twa lokaasjes (2,8%) dy’t skatte dat learlingen tige
posityf foaroer it fak Frysk steane, biede dat sels lykwols (noch) net oan. Santjin lokaasjes (23,9%) tinke
dat learlingen (tige) negatyf foaroer it fak Frysk steane. It giet dêrby om seis lokaasjes yn it net-Fryske
taalgebiet (8,5%), wêrfan alle lokaasjes op de Waadeilannen, en alve lokaasjes yn it Fryske taalgebiet
(15,5%). Tolve lokaasjes (16,9%) dy’t skatte dat learlingen (tige) negatyf foaroer it fak Frysk steane,
dogge dat sels dan ek (noch) net.
As lêste, de ynskatting is dat âlden oer it generaal (50,7%) ek (tige) posityf binne dat de lokaasjes it
fak Frysk oanbiede. Dêr binne ek trije lokaasjes (4,2%) út it net-Fryske taalgebiet by (Eaststellingwerf 1x;
Kollumerlân c.a. 2x). Trije lokaasjes (4,2%) dy’t skatte dat âlden (in bytsje) posityf foaroer it oanbieden
fan it fak Frysk steane dogge dat sels lykwols (noch) net. Oan de oare kant tinke tolve lokaasjes (16,9%)
dat âlden negatyf foaroer it fak Frysk steane. It giet dêrby om sân lokaasjes yn it net-Fryske taalgebiet
(9,9%), dêr’t alle lokaasjes op de Waadeilannen, en fiif lokaasjes yn it Fryske taalgebiet (7,0%) ûnder
falle. Njoggen lokaasjes (12,7%) dy’t skatte dat âlden negatyf foaroer it fak Frysk steane dogge dat sels
dan ek (noch) net.

12.3.2.	ATTITUDEN OANGEANDE DE
FRYSKE TAAL EN KULTUER
NEI TAALPROFYL
Profyl A: Alle lokaasjes fine it wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt. In fearn fan de lokaasjes is dêr
in bytsje posityf oer, de rest, dus trijefearns fan de lokaasjes, is tige posityf oer it belang fan it fak Frysk.
Mear as de helte fan de lokaasjes fynt it ek wichtich dat it Frysk ynset wurdt as ynstruksjetaal by
oare fakken. Fjouwer lokaasjes (14,3%) steane dêr tige posityf foaroer, tolve lokaasjes (42,9%) in bytsje
posityf. Oan de oare kant binne der ek fjouwer lokaasjes (14,3%) dy’t it net wichtich fine en dêr in bytsje
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negatyf oer binne. De oare acht lokaasje (28,6%) binne neutraal.
De ynskatting fan goed 80% fan de lokaasjes is dat de dosinten (tige) posityf binne oer it oanbieden
fan it fak Frysk. Ien lokaasje (3,6%) tinkt dat de dosinten in bytsje negatyf foaroer it fak Frysk steane.
Fjouwer lokaasjes (14,3%) kieze net in kant, en jouwe oan dat de dosinten neutraal binne.
De ynskatting fan krekt wat mear as 85% fan de lokaasjes is dat de learlingen (tige) posityf binne oer
it fak Frysk. Ien lokaasje (3,6%) tinkt dat de learlingen in bytsje negatyf foaroer it fak Frysk steane. Trije
lokaasjes (10,7%) kieze net in kant, en jouwe oan dat de learlingen neutraal binne.
De ynskatting fan goed 80% fan de lokaasjes is dat de âlden (tige) posityf oer it fak Frysk binne. Ien
lokaasje (3,6%) tinkt dat de âlden in bytsje negatyf foaroer it fak Frysk steane. Fjouwer lokaasjes (14,3%)
kieze net in kant, en jouwe oan dat âlden neutraal binne.

Profiel B: Alle lokaasjes fine it wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt. Fjouwer lokaasjes (28,6%) binne
dêr in bytsje posityf oer, de oare tsien lokaasjes binne tige posityf oer it belang fan it fak Frysk.
Mear as de helte fan de lokaasjes fynt it ek wichtich dat it Frysk ynset wurdt as ynstruksjetaal by oare
fakken. Trije lokaasjes (21,4%) steane dêr tige posityf foaroer, fiif lokaasjes (35,7%) in bytsje posityf.
Oan de oare kant binne der ek fjouwer lokaasjes (28,6%) dy’t it net wichtich fine en dêr in bytsje negatyf
oer binne. De oare twa lokaasjes (14,3%) binne neutraal.
De ynskatting fan hast twa tredde fan de lokaasjes is dat de dosinten (tige) posityf binne oer it
oanbieden fan it fak Frysk. Fiif lokaasjes (35,7%) kieze net in kant, en jouwe oan dat de dosinten
neutraal binne.
De ynskatting fan hast twa tredde fan de lokaasjes is dat de learlingen (tige) posityf binne oer it
fak Frysk. Twa lokaasjes (14,3%) tinke dat de learlingen in bytsje negatyf foaroer it Frysk steane. Trije
lokaasjes (21,4%) kieze net in kant, en jouwe oan dat de learlingen neutraal binne.
De ynskatting fan goed 70% fan de lokaasjes is dat de âlden (tige) posityf oer it fak Frysk binne.
Fjouwer lokaasjes (28,6%) kieze net in kant, en jouwe oan dat de âlden neutraal binne.

Profiel C1: Hast twa tredde fan de lokaasjes is in bytsje posityf oer it belang fan it oanbieden fan it fak
Frysk, twa lokaasjes (18,2%) steane dêr neutraal foaroer. Der binne ek twa lokaasjes (18,2%) dy’t it net
wichtich fine dat it fak Frysk oanbean wurdt, sy steane dêr tige negatyf foaroer.
Hast de helte fan de lokaasjes fynt it ek wichtich dat it Frysk ynset wurdt as ynstruksjetaal by oare
fakken, sy steane dêr in bytsje posityf foaroer. Oan de oare kant binne der ek seis lokaasjes (54,5%) dy’t
it net wichtich fine. Trije lokaasjes (27,3%) binne dêr in bytsje negatyf oer en ek trije lokaasjes (27,3%)
fine dat tige negatyf.
De ynskatting fan ien lokaasje (9,1%) is dat de dosinten in bytsje posityf binne oer it oanbieden fan
it fak Frysk. Fjouwer lokaasjes tinke dat de dosinten in bytsje negatyf (18,2%) of tige negatyf (18,2%)
foaroer it fak Frysk steane. Fiif lokaasjes (45,5%) kieze net in kant, en jouwe oan dat de dosinten
neutraal binne.
De ynskatting fan twa lokaasjes (18,2%) is dat de learlingen in bytsje posityf oer it fak Frysk binne.
Trije lokaasjes tinke dat de learlingen in bytsje negatyf (18,2%) of tige negatyf (9,1%) foaroer it fak Frysk
steane. Seis lokaasjes (54,5%) kieze net in kant, en jouwe oan dat de learlingen neutraal binne.
De ynskatting fan twa lokaasjes (18,2%) is dat de âlden in bytsje posityf oer it fak Frysk binne. Trije
lokaasjes tinke dat de âlden in bytsje negatyf (18,2%) of tige negatyf (9,1%) foaroer it fak Frysk steane.
Seis lokaasjes (54,5%) kieze net in kant, en jouwe oan dat de âlden neutraal binne.
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Profyl C2: Hast de helte fan de lokaasjes fynt it wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt. Ien lokaasje
is dêr tige posityf oer, fiif lokaasjes binne in bytsje posityf. Trije lokaasjes steane neutraal foaroer it
belang fan it Frysk as fak. Der binne ek fjouwer lokaasjes (30,8%) dy’t it net wichtich fine dat it fak Frysk
oanbean wurdt, twa lokaasjes (15,4%) steane dêr in bytsje negatyf foaroer en ek twa lokaasjes (15,4%)
binne dêr tige negatyf oer.
Hast in fearn fan de lokaasjes fynt it wichtich dat it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken brûkt
wurdt, sy steane dêr in bytsje posityf foaroer. Oan de oare kant fynt hast 70% fan de lokaasjes dat net
wichtich. Seis lokaasjes (46,2%) steane dêr in bytsje negatyf foaroer en trije lokaasjes (23,1%) binne tige
negatyf. Ek is ien lokaasje (7,7%) dêr neutraal oer.
De ynskatting fan ien lokaasje (7,7%) is dat de dosinten tige posityf binne oer it oanbieden fan it fak
Frysk. Der is ek ien lokaasje (7,7%) dy’t tinkt dat dosinten in bytsje posityf oer it fak Frysk binne. Oan de
oare kant binne der seis lokaasjes dy’t tinke dat de dosinten in bytsje negatyf (30,8%) of tige negatyf
(15,4%) foaroer it fak Frysk steane. Fiif lokaasjes (38,5%) kieze net in kant, en jouwe oan dat de dosinten
neutraal binne.
De ynskatting fan ien lokaasje (7,7%) is dat de learlingen tige posityf oer it fak Frysk binne. Oan de
oare kant binne der seis lokaasjes dy’t tinke dat de learlingen in bytsje negatyf (23,1%) of tige negatyf
(23,1%) foaroer it fak Frysk steane. Ek binne der seis lokaasjes (46,2%) dy’t net in kant kieze. Sy jouwe
oan dat de learlingen neutraal binne.
De ynskatting fan ien lokaasje (7,7%) is dat de âlden tige posityf oer it fak Frysk binne. Oan de oare
kant binne der fjouwer lokaasjes dy’t tinke dat de âlden in bytsje negatyf (14,3%) of tige negatyf (14,3%)
foaroer it fak Frysk steane. Ek binne der acht lokaasjes (57,1%) dy’t net in kant kieze. Sy jouwe oan dat
de âlden neutraal binne.

Profyl D: 60% fan de lokaasjes fynt it net wichtich dat it fak Frysk oanbean wurdt, sy steane dêr tige
negatyf foaroer. De oare 40% fan de lokaasjes is neutraal.
Ien lokaasje (20,0%) stiet in bytsje posityf foaroer it belang fan it oanbieden fan it Frysk as
ynstruksjetaal by oare fakken. Oan de oare kant binne der twa lokaasjes (40,0%) dy’t it net wichtich fine
en dêr tige negatyf foaroer steane. De oare twa lokaasjes (40%) binne neutraal.
De ynskatting fan fjouwer lokaasjes is dat de dosinten in bytsje negatyf (20,0%) of tige negatyf
(60,0%) steane foaroer it oanbieden fan it fak Frysk. De oare lokaasje (20,0%) kiest net in kant, en jout
oan dat de dosinten neutraal binne.
De ynskatting fan alle lokaasjes is dat learlingen negatyf binne oer it fak Frysk. Ien lokaasje (20,0%)
tinkt dat learlingen in bytsje negatyf oer it fak Frysk binne, de oare fjouwer lokaasjes (800%) tinke dat
de learlingen tige negatyf oer it fak Frysk binne.
De ynskatting fan fjouwer lokaasjes is dat de âlden in bytsje negatyf (20,0%) of tige negatyf (60,0%)
foaroer it fak Frysk steane. De oare lokaasje (20,0%) kiest net in kant, en jout oan dat de âlden neutraal
binne.
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13 Ambysjes FÛ
OANGEANDE IT FRYSK (AS FAK)

Neist de hjoeddeistige situaasje oangeande it (fak) Frysk is oan de ûnderboulokaasjes fan de
FÛ-skoallen ek frege wat sy yn de takomst dwaan wolle soenen mei it (fak) Frysk. Mei oare wurden:
Hokker ambysjes hawwe de lokaasjes oangeande it (fak) Frysk?
Yn de earste paragraaf is yn it algemien omtinken foar it tal ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen
dat ambysjes formulearre hat yn gearhing mei it kurrikulêre spinneweb fan Van den Akker e.o. (2006).
De dielparagrafen ûnder §13.2 spitse harren dêrnei ta op de ûnderskate ûnderdielen fan it kurrikulêre
spinneweb nei it taalprofyl fan de skoallen. §13.2 bestiet dêrtroch út de neikommende ûnderdielen:
(1) fisy, (2) tiid, (3) leardoelen, learynhâld en learaktiviteiten, (4) boarnen en materialen, (5) toetsing, (6)
dosintrollen en (7) learomjouwing.

13.1.	AMBYSJES YN IT KURRIKULÊRE
SPINNEWEB
De ambysjes fan de skoallen binne oardere neffens it kurrikulêre spinneweb fan Van den Akker e.o.
(2006). Yn Figuer 82 is in werjefte jûn fan it tal ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dat in ambysje
formulearre hat oangeande in ûnderdiel fan it kurrikulêre spinneweb. Dêrút wurdt dúdlik dat der in
hiel soad lokaasjes binne, dy’t in ambysje op ien of meardere ûnderdielen formulearre hawwe. Der
binne fjouwer lokaasjes (5,6%), trije mei in A-profyl en ien mei in C1-profyl, dy’t op alle tsien ûnderdielen
yn Figuer 82 in ambysje formulearre hawwe, fjouwer lokaasjes (5,6%) op de Waadeilannen hawwe gjin
ambysjes foar de Fryske taal en kultuer formulearre.
Oer it generaal binne der benammen op de ûnderdielen oangeande fisy beliedsmjittich (81,7%),
boarnen en materialen (81,7%) en learaktiviteiten (77,5%) ambysjes formulearre. De iennige
ûnderdielen dêr’t minder as de helte fan de lokaasjes ambysjes op formulearre hawwe, binne it
ûnderdiel learomjouwing (39,4%) en it ûnderdiel dosintrollen (33,8%).
Figuer 82: Ambysjes fan skoallen oangeande it (fak) Frysk fan ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen oardere neffens it kurrikulêre
spinneweb fan Van den Akker e.o. (2006)
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13.2.	AMBYSJES YN IT KURRIKULÊRE
SPINNEWEB FOAR ELK
TAALPROFYL
13.2.1. FISY - WÊRTA LEARE SY?
Lykas oanjûn jout mear as 80% fan de lokaasjes oan ambysjes te hawwen oangeande fisy beliedsmjittich.
Dy lokaasjes hawwe oanjûn it belied oangeande it (fak) Frysk (fierder) ûntwikkelje te wollen. Fierders
binne der ek fjirtich lokaasjes (56,3%) dy’t it (fak) Frysk yn in breder perspektyf lûke wolle en ambysjes
rjochting meartalich ûnderwiis hawwe. Yn Tabel 62 binne de oantallen en persintaazjes lokaasjes dy’t
eksplisyt oanjûn hawwe in beskate ambysje oangeande ien fan dizze tema’s te hawwen nei taalprofyl
werjûn.
TABEL 62 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES
OANGEANDE IT (FAK) FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY FISY FOAR ELK TAALPROFYL
N=71

Profyl A
(N=28)

Profyl B
(N=14)

Profyl C1
(N=11)

Profyl C2
(N=13)

Profyl D
(N=5)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Taalbelied by de tiid bringe

14

50,0

10

71,4

2

18,2

1

7,7

1

20,0

Doelstellings

12

42,9

7

50,0

7

63,6

5

38,5

0

0

Oriïntaasje MFÛ

5

17,9

3

21,4

1

9,1

0

0

0

0

Yntegraasje talen

12

42,9

3

21,4

1

9,1

0

0

0

0

Ynternasjonalisearring

3

10,7

4

28,6

2

18,2

3

23,1

0

0

Skriftlike kom.

6

21,4

4

28,6

1

9,1

0

0

0

0

13.2.1.1. IT BY DE TIID BRINGEN EN
DE ÛNTWIKKELING FAN IT
TAALBELIEDSPLAN
(OANGEANDE DE FRYSKE TAAL)
In grut tal ûnderboulokaasjes fan FÛ-skoallen hat oanjûn dat it taalbeliedsplan yn ûntwikkeling is
of by de tiid brocht wurde moat. Mear as in tredde fan de fan de 54 lokaasjes dêr’t in algemien
taalbeliedsplan is, jout oan dat dat nedich is. It giet dêrby om tolve lokaasjes mei in profyl A, sân
lokaasjes mei in profyl B en ien lokaasje mei in profyl C1. De lokaasjes jouwe oan dat it by de tiid
bringen fan it taalbeliedsplan nedich is, omdat it foar de takomst winsklik is dat der mear omtinken
komt foar alle moderne frjemde talen (ynkl. it Frysk) yn it taalbeliedsplan.
Ek acht lokaasjes dêr’t op it stuit noch gjin algemien taalbeliedsplan is, soenen yn de takomst
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wol graach in taalbeliedsplan formulearje wolle. It giet dêrby om twa lokaasjes mei in profyl A, trije
lokaasjes mei in profyl B, ien lokaasje mei in C1-, C2- en D-profyl. Ek achtsje sy it foar de takomst
winsklik dat der in taalbelied komt, dêr’t mear omtinken foar alle moderne frjemde talen (ynkl. it Frysk)
yn is, en dat der net allinnich mar omtinken is foar it Nederlânsk yn in takomstich taalbeliedsplan.
In soad lokaasjes hawwe fierders oanjûn dat sy de doelstellings dy’t no formulearre binne foar de
Fryske taal en kultuer graach op ’e nij besjen wolle. Mei-inoar binne der 31 lokaasjes dy’t oanjûn hawwe
dat de doelstellings foar de Fryske taal en kultuer konkreter formulearre wurde moatte en dat dêrby
rekken holden wurde moat mei de eftergrûn fan de learlingen. Dat betsjut dat de lokaasjes mear nei
de differinsjaasje-mooglikheden learlingen sjen wolle, ek basearre op de nivo’s lykas beskreaun yn it

rrF (Meestringa & Oosterloo, 2015).

13.2.1.2.

MEARTALIGENS

Wat meartaligens oanbelanget binne der njoggen ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen (12,7%) dy’t
oanjûn hawwe harren oriïntearje te wollen op it meidraaien yn it MFÛ-netwurk. It giet dêrby allinnich
om lokaasjes yn de hegere taalprofilen, lokaasjes mei in profyl C2 en profyl D hawwe dêr gjin ambysje
ta.
Ek wol goed 20% fan de lokaasjes sykje nei de yntegraasje fan it Frysk by oare fakken, sûnder
perfoarst yn it MFÛ-netwurk mei te draaien. Sy wolle ôfspraken oer it gebrûk fan de Fryske taal troch
dosinten en learlingen by oare fakken. De lokaasjes wolle fierders dúdliker ôfspraken meitsje mei
de taaldosinten fan alle talen, sadat der in mienskiplike fisy ûntstiet op taalûnderwiis, wêrby’t alle
talen yntegrearre binne. Der soenen neffens ûnderskate lokaasjes (15,5%) ek ôfspraken makke wurde
moatte oer it skriftlik gebrûk fan it Frysk yn nijsbrieven en sa. Troch dêr ôfspraken oer te meitsjen,
en dat goed fêst te lizzen, wit elk dat de mooglikheid der is om it Frysk te brûken. Dêrmei hoopje de
lokaasjes dat der mear bewustwurding komt en dat it dêrmei in gewoante wurde kin om it Frysk ek yn
de skriftlike omgong te brûken.
Fierder binne der tolve lokaasjes (16,9%) dy’t ynteresse hawwe yn in (fierdere) útwreiding fan it
ynternasjonalisearringsûnderwiis.

13.2.2. TIID - WANNEAR LEARE SY?
Goed 60% fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen hat in ambysje formulearre oangeande de
bestege tiid oan it fak Frysk. It giet dêrby om trije aspekten: alderearst binne der lokaasjes dy’t de
bestege tiid yn de ûnderbou útwreidzje wolle soenen. In twadde aspekt is dat der in soad lokaasjes
binne, dy’t oanjûn hawwe dat der op it stuit gjin trochgeande learline is. It Frysk is ommers allinnich
ferplichte yn de ûnderbou fan it FÛ en dêr hâlde de measte skoallen harren dan ek oan. In soad
lokaasjes soenen dat oars hawwe wolle en it Frysk útwreidzje wolle nei de hegere learjierren. In gefolch
dêrfan soe wêze (kinne) dat mear learlingen it Frysk as eksamenfak kieze, in tal lokaasjes hat dêr ek in
ambysjes foar formulearre.
Yn Tabel 63 binne de oantallen en persintaazjes lokaasjes dy’t eksplisyt oanjûn hawwe in beskate
ambysje te hawwen oangeande ien fan dy aspekten nei taalprofyl werjûn. De lokaasjes mei profyl D
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binne net yn Tabel 63 opnommen omdat sy gjin eksplisite ambysjes formulearre hawwe oangeande
it ûnderdiel tiid. It docht bliken dat goed 20% fan de lokaasjes yn de ûnderbou graach mear tiid oan it
fak Frysk besteegje wolle. It giet dêrby dan faak om de tiidsútwreiding fan 1200 minuten jiers nei 2400
minuten jiers (sjoch ek §11.2.2). By mear as in tredde fan de lokaasjes mei in profyl B en profyl C1 spilet
dy gedachte. Ut §11.2.2 waard dúdlik dat dat ek de lokaasjes binne dêr’t relatyf de minste tiid oan it fak
Frysk bestege wurdt.
Goed de helte fan de lokaasjes soe wolle dat der in trochgeande learline foar it Frysk komt. De
measte lokaasjes binne it der wol oer iens dat dat dan de foarm fan in karfak foar de learlingen krije
moat. Trettjin lokaasjes mei in A-profyl (46,4%), acht lokaasjes mei in B-profyl (57,1%), trije lokaasjes
mei in C1-profyl (27,3%) en fjouwer lokaasjes mei in C2-profyl (30,8) jouwe oan dat it Frysk as fak keazen
wurde kinne moatte soe fan klasse 2 ôf. Ien lokaasje mei in profyl A soe wolle dat it in ferplichting
wurdt dat learlingen yn alle klassen fan it FÛ Fryske les krije.
In tredde fan de lokaasjes dy’t eksplisyt in ambysje oangeande it ûnderdiel tiid formulearre hawwe,
wolle dat it Frysk as eksamenfak keazen wurde kinne moat. Dat jildt foar de helte fan de lokaasjes mei
in profyl A, twa lokaasjes mei in B-profyl (14,3%), en trije lokaasjes mei in profyl C1 (27,3%) en profyl C2
(23,1%).
TABEL 63 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES
OANGEANDE IT (FAK) FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY TIID FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=28)

N=66

Profyl B
(N=14)

Profyl C1
(N=11)

Profyl C2
(N=13)

n

%

n

%

n

%

n

%

Tiidsútwreiding

6

21,4

5

35,7

4

36,4

0

0

Trochgeande learline

18

64,3

7

50,0

6

54,5

5

38,5

Eksamenfak

14

50,0

2

14,3

3

27,3

3

23,1

13.2.3.	LEARDOELEN, LEARYNHÂLD EN
LEARAKTIVITEITEN - WANNEAR,
WAT EN HOE LEARE SY?
Omdat de ûnderdielen leardoelen, learynhâld en learaktiviteiten op ’e selde streek steane, is
derfoar keazen om dy trije byinoar yn dizze paragraaf te dwaan. Lykas oanjûn yn §13.2.1 wolle de
ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen de doelstellings by it fak Frysk konkreter formulearje oan
’e hân fan it rrF (Meestringa & Oosterloo, 2015). Ek binne der in soad skoallen dy’t oanjûn hawwe
mear omtinken besteegje te wollen oan in positive attitude oangeande de Fryske taal en kultuer en
oangeande de kennis foar wat de Fryske taal en kultuer oanbelanget. Yn Tabel 64 binne de oantallen
en persintaazjes lokaasjes dy’t eksplisyt oanjûn hawwe in beskate ambysje oangeande ien fan dy
ûnderdielen te hawwen, nei taalprofyl werjûn. Yn Tabel 64 wurdt dúdlik dat:

>	De measte ambysjes (66,2%) oangeande taalbeskôging formulearre binne, wêrby’t it dan benammen
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giet oer it krijen fan kennis oer de Fryske kultuer oan de hân fan kulturele aktiviteiten;
>	Fierders der in soad ambysjes yn de legere taalprofilen formulearre binne oangeande it stimulearjen
fan in positive hâlding foaroer de Fryske taal (en kultuer).

Hoewol’t der dus bêst wol wat lokaasjes binne dy’t ambysjes formulearre hawwe oangeande it
oanpassen fan de doelstellings (sjoch ek Tabel 62), is der net konkreet formulearre wat sy dan krekt yn
dy doelstellings oanpasse wolle soenen. De lokaasjes wolle oanslute by it rrF, mar hoe’t sy dat dwaan
wolle en op hokker aspekten is net dúdlik.
TABEL 64 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES
OANGEANDE IT (FAK) FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY LEARDOELEN, -YNHÂLD EN
-AKTIVITEITEN FOAR ELK TAALPROFYL
N=71

Profyl A
(N=28)

Profyl B
(N=14)

Profyl C1
(N=11)

Profyl C2
(N=13)

Profyl D
(N=5)

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Positive attitude

0

0

0

0

3

27,3

7

53,8

0

0

Harkjen

0

0

0

0

1

9,1

0

0

0

0

Sprekken

0

0

0

0

0

0

0

0

1

20,0

Lêzen

1

3,6

0

0

1

9,1

0

0

0

0

Skriuwen

1

3,6

0

0

0

0

0

0

0

0

Taalbeskôging

18

64,3

9

64,3

9

81,8

10

76,9

1

20,0

13.2.4.	BOARNEN EN MATERIALEN WÊRMEI LEARE SY?
Lykas oanjûn jout mear as 80% fan de lokaasjes oan ambysjes te hawwen oangeande boarnen en
materialen dy’t by it (fak) Frysk brûkt wurde kinne. Yn Tabel 65 binne de persintaazjes en it tal lokaasjes
dat eksplisyt oanjûn hat in beskate ambysje te hawwe oangeande boarnen en materialen nei taalprofyl
werjûn. De lokaasjes mei profyl D binne net yn Tabel 65 opnommen omdat sy gjin eksplisite ambysjes
formulearre hawwe oangeande it ûnderdiel boarnen en materialen. Ut Tabel 65 komt nei foarren dat:

>	48 lokaasjes (72,7%) graach mear mei de nije taalmetoade Searje 36 dwaan wolle. By de lokaasjes
mei in A-profyl giet it benammen om it fierder ynfieren fan de metoade, wylst it by de lokaasjes mei
de oare taalprofilen benammen om it oriïntearjen op de metoade giet (ferlykje ek mei Tabel 59);
>	31 lokaasjes (47,0%) yn de takomst graach in keppeling sykje wolle mei de mear ekspressive
fakgebieten op skoalle. De Fryske eveneminten lykas Sjong en FeRstival soenen dêr dan in plak yn
krije moatte;
> Trije lokaasjes (4,5%) graach mear ekskurzjes nei Fryske musea organisearje wolle;
>	Fiif lokaasjes mei in profyl B (35,7%) graach de keppeling mei it fak skiednis meitsje wolle, wêrby’t
de Fryske Kanon yn dy lessen in plak krije moat;
>	Tweintich lokaasjes (30,3%) oanjûn hat dat sy yn de takomst besjen wolle hoe’t ICT materialen by it
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(fak) Frysk ynset wurde kinne;
>	Tsien lokaasjes (15,2%) yn 2018 aktiviteiten yn it ramt fan Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad

2018 dwaan wolle; en
>	22 lokaasjes (33,3%) yn de takomst in taaldoarp opsette wolle, wêrby’t it Frysk (krekt as Ingelsk,
Frânsk en Dútsk) in plak kriget.
TABEL 65 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJE FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES
OANGEANDE IT (FAK) FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY BOARNEN EN MATERIALEN
FOAR ELK TAALPROFYL
Profyl A
(N=28)

N=66

Profyl B
(N=14)

Profyl C1
(N=11)

Profyl C2
(N=13)

n

%

n

%

n

%

n

%

24

85,7

10

71,4

9

81,8

5

38,5

12

42,9

9

64,3

7

63,6

3

23,1

Ekskurzjes

1

3,6

1

7,1

0

0

1

7,7

Fryske Kanon

0

0

5

35,7

0

0

0

0

ICT materialen

6

21,4

2

14,3

3

27,3

9

69,2

Ljouwert KH2018

7

25,0

2

14,3

0

0

1

7,7

Taaldoarp

11

39,3

2

14,3

3

27,3

6

46,2

Searje 36
Eveneminten

a

a) Mei eveneminten wurde bygelyks Sjong en FeRstival bedoeld.

13.2.5.	TOETSING - HOE WURDT HARREN
LEAREN HIFKE?
Ut Tabel 60 wurdt dúdlik dat op it stuit allinnich de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen mei in profyl
A noch mar gebrûk meitsje fan de nij ûntwikkele GRIP-toetsings. Op de lokaasjes mei in B-profyl wurdt
op it stuit by it fak Frysk benammen gebrûk makke fan troch de dosint selsmakke toetsings en op
lokaasjes mei in profyl C1 wurdt mar komselden gebrûk makke fan in toetsing. Ut Figuer 82 wurdt
dúdlik dat goed de helte fan de lokaasjes oanjûn hat dat se yn de takomst by it Fryske evaluearje wolle.
Yn Tabel 66 binne de persintaazjes en it tal ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen dy’t eksplisyt
oanjûn hawwe dat se in beskate ambysje oangeande toetsing hawwe nei taalprofyl werjûn. Lokaasjes
mei in D-profyl binne dêrby wei litten omdat sy gjin ambysjes oangeande toetsing formulearre hawwe.
It docht bliken dat hast de helte fan de lokaasjes him ferdjipje wol yn de nij ûntwikkele GRIP-toetsings,
wêrby’t goed 40% fan de lokaasjes ek al oanjûn hat dat se graach gebrûk meitsje wolle fan de

Frisia-toetsing om sa de begjinsituaasje fan de learlingen better yn kaart te bringen. Dosinten hoopje
dat op dy wize it differinsjearjen makliker wurdt.
Fierders jout krekt wat mear as in fearn fan de lokaasjes oan gebrûk meitsje te wollen fan de
evaluaasjes dy’t oan de metoade Searje 36 ferbûn binne. Ek binne der twa lokaasjes mei in profyl A
(7,1%) dy’t evaluearje wolle oan ’e hân fan portfolio’s dy’t de learlingen meitsje.
Lykas ek al út Tabel 63 dúdlik waard hat in tredde fan de lokaasjes eksplisyt in ambysje formulearre
dat learlingen yn de takomst it Frysk as eksamenfak dwaan kinne. Dat jildt foar de helte fan de
lokaasjes mei in profyl A, twa lokaasjes mei in B-profyl (14,3%), en trije lokaasjes mei in profyl C1
(27,3%) en profyl C2 (23,1%).
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TABEL 66 PERSINTAAZJE (%) EN IT TAL ÛNDERBOULOKAASJES FAN DE FÛ-SKOALLEN (N) MEI AMBYSJES
OANGEANDE IT (FAK) FRYSK OANGEANDE ÛNDERDIELEN OANSLUTEND BY TOETSING EN EVALUAASJE NEI
TAALPROFYL
Profyl A
(N=28)

N=66

Profyl B
(N=14)

Profyl C1
(N=11)

Profyl C2
(N=13)

n

%

n

%

n

%

n

%

Ferdjipje yn GRIP

22

78,6

8

57,1

2

18,2

0

0

Ofnimme Frisiatoetsing

16

57,1

9

64,3

3

27,3

0

0

Ferbûn oan ’e Metoade

11

39,3

2

14,3

4

36,4

0

0

Portfolio

2

7,1

0

0

0

0

0

0

Eksamenfak

14

50,0

2

14,3

3

27,3

3

23,1

13.2.6.	DOSINTROLLEN - WAT IS DE ROL
FAN DE LEARAAR BY HARREN
LEAREN?
Krekt wat mear as in tredde fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen hat in ambysje
formulearre oangeande de rol fan de dosint by it (fak) Frysk. It grutste tema dat dêryn neamd wurdt
is Doeltaal=Voertaal. Acht lokaasjes mei in profyl A (28,6%) en twa lokaasjes mei in profyl B (14,3%)
beneame dat as aksjepunt foar de dosinten Frysk (en oare talen dy’t jûn wurde).
Fierders jouwe trije lokaasjes mei in profyl C1 (27,3%) en trije lokaasjes mei in profyl C2 (23,1%) oan
dat ien fan de dosinten de rol fan koördinator Frysk yn de fakgroep Nederlânsk hawwe moatte soe.
Fierder wolle ek trije lokaasjes mei in profyl C1 (27,3%) eksterne saakkundigen freegje om aktyf mei te
tinken oer hoe’t it Frysk op de lokaasje stal jûn wurde kin.
Hoewol’t út Figuer 68 bliken docht dat op syn minst 25 dosinten dy’t op it stuit it fak Frysk oanbiedt,
dêr gjin foech ta hawwe (yn alle gefallen: Afûk C, applikaasjekursus Frysk, PABO Foech en gjin foech),
hat gjin inkelde lokaasje yn de ambysjes opnommen dat de dosint Frysk in kursus of oplieding dêrfoar
folgje moat. Wol is der ien lokaasje mei in profyl A (3,6%) dy’t it goed fine soe dat dosinten fan oare
fakgebieten in kursus Frysk folgje soenen.

13.2.7. L
 EAROMJOUWING WÊR LEARE SY?
Lykas oanjûn hat hast 40% fan de ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen eksplisyt ambysjes oangeande
de learomjouwing formulearre. Hoewol’t de learomjouwing yn it kurrikulêre spinneweb fan Van
de Akker e.o. (2006) benammen te krijen hat mei de fysike learomjouwing (bygelyks yn of bûten it
klaslokaal) sil de learomjouwing yn dizze paragraaf ynterpretearre wurde as de fisuele learomjouwing
(yn de skoalle). In hiel soad ûnderboulokaasjes fan de FÛ-skoallen hawwe nammentlik oanjûn dat sy
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wat dwaan wolle mei de oanklaaiïng fan it lokaal en/of de skoalle. Dêr soe mear Frysk, mar ek oare
talen, yn werom komme moatte. Fiif lokaasjes mei in profyl A (17,9%), fjouwer lokaasjes mei in B-profyl
(28,6%), sân lokaasjes mei in profyl C1 (63,6%) en tsien lokaasjes mei in profyl C2 (76,9%) binne op it
stuit net tefreden mei de fisuele sichtberens fan it Frysk yn de skoalle.
Teffens hat in tal lokaasjes oanjûn dat it Frysk ek mear by (byg. staazje)besiten oan bedriuwen
werom komme moatte soe. Dat komt werom by lokaasjes mei in profyl C1 (18,2%) en lokaasjes mei in
profyl C2 (23,1%).
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14 Konklúzjes,

oanrikkemedaasjes
en diskusje
IT IS MEI SIZZEN NET TE DWAAN

De bedoeling fan it ûndersyk Taalplan Frysk is om te beskriuwen wat de hjoeddeistige situaasje
oangeande it (fak) Frysk is en hokker ambysjes skoallen dêrby foar de heine takomst hawwe. De
ynventarisearjende beskriuwing is yn de haadstikken 4 oant en mei 13 ryklik oan bod kommen. Yn
dit ôfslutende haadstik wurde de wichtichste konklúzjes gearfette en wurde oanrikkemedaasjes foar
takomstich belied formulearre.
De analyzes en ynterpretaasjes fan de situaasje sa’t dy yn dit ûndersyksrapport beskreaun wurde,
en de oanrikkemedaasjes dy’t formulearre wurde, sille funksjonearje moatte as de basis foar in
ynhâldlike dialooch oer de rol, de funksje, de kwaliteit en de takomst fan it (fak) Frysk yn it PÛ en FÛ.
De konklúzjes en oanrikkemedaasjes yn dit haadstik foarmje sa in opstap nei ûntwerpûndersyk (Van
den Akker e.o., 2006; Van Aken & Andriessen, 2011) fan Taalplan Frysk. Utsein it beantwurdzjen fan
de ûndersyksfragen wurdt nammentlik ek in basis lein foar fierdere kurrikulumûntwikkeling foar it
(fak) Frysk op it nivo fan de skoallen, de ynstellings en de provinsje.
De struktuer fan dit rapport is basearre op de opdracht dy’t troch de provinsje Fryslân oan it
begjin fan 2016 oan it lektoraat Taalgebrûk & Learen jûn is en folget yn grutte halen it teoretyske
konstrukt dat yn de Ynlieding bepraten is. Dat betsjut dat as earste de troch Deputearre Steaten
takende taalprofilen as basis foar de analyze nommen binne. Yn feite is dêrmei it wetlike ramt fan
de kearndoelen, sa’t dy yn 2006 foar it lêst formulearre binne en it beliedsbrief fan de provinsje
(Provinsje Fryslân, 2015) rjochtingjaand. Twads binne de taalprofilen yn de haadstikken oan de
hân fan in tal fariabelen bepraten, nammentlik demografyske, beliedsmjittige en (taal)ynhâldlike
fariabelen.
Yn dit konkludearjende haadstik wurde de wichtichste resultaten, dêr’t de beide sintrale
ûndersyksfragen mei beantwurde wurde kinne, bepraten. Dêrfoar wurde yn §14.1 de wichtichste
konklúzjes nei ûndersyksfraach op in rige setten, earst foar it PÛ, dêrnei foar de ûnderboulokaasjes
fan it FÛ. Foar de lêsberens fan de opsomming wurde de konklúzjes foar it FÛ nei taalprofyl oardere.
De ferskillen tusken de taalprofilen fan it FÛ (bygelyks tusken in A- en in B-profyl) binne nammentlik
grutter, of yn alle gefallen komplekser as de ferskillen yn de takende taalprofilen foar it PÛ. Fierder
wurde yn §14.2 op basis fan dy konklúzjes, út de trije represintaasjes fan kurrikulumûntwikkeling wei
oanrikkemedaasjes dien, nammentlik (1) it kurrikulum sa’t it bedoeld is, (2) it kurrikulum sa’t it útfierd
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is en (3) it kurrikulum sa’t it berikt is. As lêste wurdt yn de diskusje (§14.3) koart op dit ûndersyk
reflektearre.

14.1. KONKLÚZJES
Understeande konklúzjes binne basearre op it ûndersyk sa’t dat yn dit rapport presintearre is. Der is
foar keazen om yn dizze paragraaf allinnich de wichtichste konklúzjes te presintearjen. Dy konklúzjes
binne nei ûndersyksfraach en nei skoaltype oardere en, wêr’t dat mooglik is, ek nei ûndersyksfariabele
gearfoege.

UNDERSYKSFRAACH 1 (PÛ):
		

Wat is de hjoeddeistige situaasje oangeande it (fak) Frysk yn it primêr ûnderwiis?

A.		

A. Resultaat fan alle 412 reguliere PÛ-skoallen yn de provinsje Fryslân (N=412)

1.		Yn it PÛ is mei-inoar oan 412 skoallen in taalprofyl takend. Op 21 reguliere PÛ-skoallen (5,1%) is
in folsleine ûntheffing takend (profyl G). Dy skoallen steane allegearre yn it net-Frysktalige gebiet,
nammentlik op ien fan de Waadeilannen, of yn de Stellingwerven. Op 113 reguliere PÛ-skoallen
(27,4%) is in A-profyl takend. Dy skoallen foldogge dus oan de kearndoelen. Op alle oare skoallen
(67,5%) is foar ien of mear kearndoelen in foarriedige en parsjele ûntheffing ferliend.

B.		

B. Resultaat fan de reguliere PÛ-skoallen yn it net-Fryske taalgebiet (N= 55)

2.		Foar in sinfolle beskriuwing fan de resultaten binne de regulieren PÛ-skoallen út it net-Fryske
taalgebiet as in aparte groep analysearre. It falt by dy groep benammen op dat net alle skoallen
in folsleine ûntheffing foar it (fak) Frysk nedich binne. It nije, mear nuansearre fêststellingsbelied
fan de provinsje Fryslân jout de skoallen yn it net-Fryske taalbelied dus romte om, binne de
formele ramten, omtinken te jaan oan de Fryske taal en kultuer. Skoallen yn it net-Fryske
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taalgebiet koene earder nammentlik allinnich in folsleine ûntheffing krije en dat is lang net
altiten nedich. Dy konklúzje is benammen fan tapassing op skoallen yn de regio Kollumerlân c.a.,
dêr’t net ien skoalle in folsleine ûntheffing oanfrege hat, en wat minder foar de Stellingwerven.
3.		

Opfallend is dat neist de 21 folsleine ûntheffings, profyl G, ek mear as 10% fan de skoallen yn

		it net-Fryske taalgebiet in B-profyl takend krige hawwe. Der is dus dúdlik fariaasje yn de
taalprofilen yn it net-Fryske taalgebiet.

C.		

Resultaat fan de reguliere PÛ-skoallen yn it Fryske taalgebiet (N= 357)

4.		Wannear’t de resultaten fan reguliere PÛ-skoallen út it Fryske taalgebiet ferlike wurde, dan docht
bliken dat 113 skoallen in A-profyl (31,7%) hawwe en 76 skoallen in B-profyl (21,3%). Krekt wat
mear as de helte fan alle skoallen yn it Frysktalige gebied foldogge dus min ofte mear oan de
kearndoelen. Konkreet betsjut dat dat it taaldomein skriuwen op in part fan dy skoallen noch
ûnfoldwaande oanbean wurdt.
5.		In wichtige konklúzje is dat der in grutte fariaasje is tusken de takende taalprofilen op de
skoallen yn it Fryske taalgebiet. Dy ferskillen binne net dúdlik út ien fariabele te ferklearjen, mar
de ûntheffings op skoallen hawwe meastal te krijen mei in kombinaasje fan faktoaren (sjoch ek
de konklúzjes 6, 7 en 8).
6.		De taaleftergrûn fan de learlingen hinget fierhinne gear mei it takende taalprofyl oan in skoalle.
Wat mear learlingen fan hûs út Frysktalich binne, wat heger it taalprofyl, en oarsom.
7.		Yn gruttere kearnen, yn doarpen en stêden mei mear as fiif basisskoallen (N=107), wurde
signifikant mear ûntheffings ferliend as yn lytse (plattelâns)kearnen mei mar ien skoalle
(N=126). Dat ferbân falt op grûn fan de taaleftergrûn fan learlingen yn grutte en lytse kearnen te
ferklearjen. Dochs is it fan belang dat dat ferbân apart as konklúzje beneamd wurdt, omdat der
op it stuit in trend te sjen is, wêrby’t (tige) lytse skoallen faker slute, of fusearje mei in gruttere
skoalle, yn in gruttere kearn. De kâns bestiet dat dêrmei ek de kwaliteit fan it ûnderwiis yn en fan
it Frysk ûnder druk komt te stean.
8.		Op skoallen dêr’t (mear) learkrêften fan hûs út Nederlânsktalich binne, wurde signifikant
mear ûntheffings ferliend. Ek is op skoallen mei (mear) Nederlânsktalige learkrêften faker in
ûnderbrekking yn de trochgeande learline foar it (fak) Frysk.
9.		Der is in soad ûndúdlikens oer it foech fan learkrêften foar it Frysk. Fan sawat in tredde fan de
learkrêften is oanjûn dat se it foech hawwe, mar der wurdt dan ferwiisd nei alderlei soarten
foegen. It seit gâns dat fan mear as 40% fan de learkrêften net bekend is oft se in foech foar it
Frysk hawwe.
10.	
De ferskillen tusken skoallen kinne net ferklearre wurde op grûn fan denominaasje,
ûnderwiiskoepel of skoalbestjoer.
11.	De foarûnderstelling dy’t yn it beliedsbrief fan de provinsje stiet, nammentlik dat trijetalige
skoallen (yn ûntwikkeling) per definysje in A-profyl hawwe, blykt net wier te wêzen. De ferklearring
dêrfoar is dat in part fan de 3TS-skoallen noch yn ûntwikkeling is. Ek is it tal 3TS-skoallen yn
stedsgebieten de lêste jierren groeid en dy skoallen foldogge net altiten oan alle kearndoelen,
fanwegen de taaleftergrûn fan de learlingen en/of omdat de skoalle de prioriteit yn earste
ynstânsje mear by it Ingelsk dellein hat.
12.	3TS-skoallen besteegje krekt safolle tiid oan it skoalfak Frysk as oare A-skoallen, mar se besteegje
fierders meastal mear tiid oan it brûken fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken.
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D.		

Resultaten oangeande it skoalfak Frysk (N=342)

D1

Fisy

13.	Op de fraach wêrom’t it (fak) Frysk oanbean wurdt, fiere skoallen mei in A-, B- of in C-profyl
ûnderskate redenen oan, nammentlik:
			

a.

Fanwegen de (Fryske) taaleftergrûn fan de learlingen;

			

b.

Om de Fryske kultuer te behâlden;

			c.

Fanwegen de fisy fan de skoalle (“wy kieze bewust foar 3TS”, of “meartaligens hat
foardielen”);

			

d.

Omdat it ferplichte is.

14.	Op skoallen mei in E-, of in F-profyl wurdt it (fak) Frysk jûn fanwegen de ferplichting en/of
fanwegen it behâld fan de Fryske kultuer.
15.	De wichtichste redenen dy’t skoallen jouwe om it fak Frysk net te jaan, binne:
			

a.

			b.

Der binne net of amper Frysktalige learlingen op skoalle;
Fanwegen oare prioriteiten. Skoallen jouwe oan dat it relatyf maklik is om it Frysk
in kear oer te slaan;

			

c.

Fanwegen de kwaliteit fan de metoade;

			

d.	Inkelde skoallen jouwe oan dat se leaver projektmjittich wurkje, dêrby hawwe se
mear of minder omtinken foar it Frysk.

16.

Attituden oangeande de Fryske taal en kultuer yn it ûnderwiis:

			a.

Goed trijefearns fan de skoallen fynt it wichtich dat it (fak) Frysk oanbean wurdt.

				

Ek fan de skoallen mei in F-profyl is noch altiten hast 30% posityf.

			

b.	Wannear’t dêrnei frege wurdt oft it Frysk ek as ynstruksjetaal by oare fakken ynset
wurde moat, rinne de reaksjes fier útinoar. Likernôch 40% is dan posityf, mar ek
likernôch 40% van de skoallen is krekt negatyf. It is opfallend dat dy positive en
negative reaksjes oangeande it brûken fan it Frysk as ynstruksjetaal net folslein
oan it taalprofyl fan de skoalle ta te skriuwen binne.

			

c.	De respondinten skatte dat goed de helte fan alle learkrêften posityf foaroer
it oanbieden fan it (fak) Frysk stiet, in flink part is neutraal en sawat 15% is tige
negatyf.

			
D2

d.

Rûsd wurdt dat 40% fan de learlingen ridlik posityf is. Datselde jildt foar de âlden.

Tiidsbesteging

17.	De tiid dy’t skoallen oan it fak Frysk besteegje rint útinoar fan sawat 15 minuten yn ’e wike oant
mear as in oere yn ’e wike.
18.	It skoalfak Frysk wurdt troch likernôch 75% fan de skoallen wykliks 30-60 minuten jûn, wêrby’t
der gjin signifikant ferskil is tusken de tiidsbesteging yn de ûnderskate boudielen. It leit yn ’e
reden dat skoallen mei in A-profyl trochsneed de measte tiid besteegje (45 minuten en mear ) en
dat skoallen mei legere profilen minder tiid oan it skoalfak Frysk besteegje.
D3		

Leardoelen

19.	By leardoelen giet it oer de fraach foar hokker kearndoelen de skoalle in oanbod formulearre
hat. De konklúzjes oangeande it ûnderdiel leardoelen strike dus yn grutte halen mei de takende
taalprofilen.

217

It is mei sizzen net te dwaan • Rapport Taalplan Frysk

			

a.	Hast alle skoallen wurkje oan kearndoel 18 (harkjen) en it wurdt ek aardich dúdlik
mei hokker learaktiviteiten skoallen dat dogge (sjoch konklúzje 21).

			

b.	Oangeande kearndoel 17 (positive attitude) jouwe hast alle skoallen oan dêr
omtinken foar te hawwen, hoe’t dat krekt yn ’e praktyk yn syn wurk giet is dreger te
efterheljen.

			

c.	Foar kearndoel 19 (sprekken) wurdt troch likernôch 90% fan de skoallen in oanbod
realisearre.

			

d.

Foar kearndoel 22 (taalbeskôging) is dat noch likernôch 80%.

			

e.

Kearndoel 20 (lêzen) komt oan bod op sawat trijefearns fan de skoallen.

			

f.	Oan it skriuwûnderwiis (kearndoel 21) wurdt yn ferhâlding net folle omtinken oan
jûn. Minder as de helte fan de skoallen docht wat oan it skriuwen fan teksten yn it
Frysk.

D4

Learynhâld

20.

D
 e learynhâld ferwiist nei de ûnderdielen fan it referinsjeramt Frysk (rrF). De konklúzjes komme
wat persintaazjes oanbelanget fansels foar it grutste part oerien mei de konklúzjes ûnder 19.
Yn de fragelist is kearndoel 19 fierder spesifisearre as ‘dialooch’ (petearen fiere) en ‘monolooch’
(sprekken) en kearndoel 21 as ‘stellen’ en ‘staverje’.

			

a.	It docht bliken dat ûnder sprekken (kearndoel 19) benammen omtinken foar de
dialooch is en folle minder foar de monolooch (bygelyks presintearje). Sjoch ek
konklúzje 22 en 23.

			

b.	Skoallen hawwe likernôch likefolle omtinken foar stellen as foar staverjen. Stellen
wurdt lykwols lang net altiten opfette as it leare skriuwen fan teksten yn ferskate
sjenres (ferhalend, feitlik, of skôgjend). Sjoch ek konklúzje 25.

			

c.	Taaleftergrûn blykt, lykas earder konkludearre, in argumint dat in soad brûkt wurdt
om mear, of krekt minder oan it (fak) Frysk te dwaan. Wannear’t skoallen befrege
wurde oft ferskillen yn taaleftergrûn yn de klasse liede ta in mear differinsjearre
oanpak, dan blykt dat der noch net genôch út te kommen (sjoch ek: Inspectie van
het Onderwijs, 2010).

D5		

Learaktiviteiten

21.

Harkjen (kearndoel 18)

			

a.	Dit kearndoel komt yn de measte skoallen oan de oarder yn ‘ferskes sjonge’,
‘sjonge’, ‘foarlêze’ en ‘SkoalTV’.

			

b.	Der is relatyf in soad omtinken foar it harkjen nei en sjongen fan Frysktalige ferskes,
ek as it giet om legere taalprofilen.

			

c.	Foarlêze út in boek komt benammen foar by hegere taalprofilen en dêr is yn de
ûnderbou mear omtinken foar as yn de boppebou.
d.	De edukative programma’s fan Omrop Fryslân wurde in soad besjoen. Benammen

		

Tsjek, mar ek oare programma’s binne populêr. Der wurdt yn de boppebou mear
‘SkoalTV’ sjoen as yn de ûnderbou.
22.

Petearen/dialooch (kearndoel 19)

			

a.	Skoallen jouwe útfiering oan petearen fia rûntepetearen, taallearpetearen
en ynteraksje tusken learlingen by gearwurkjend leare, dêrûnder it fieren fan
diskusjes.
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b.	Yn de ûnderbou wurde folle mear as yn de midden- of boppebou rûntepetearen
yn it Frysk fierd oer (aktuele) foarfallen dy’t tichteby de belibbingswrâld fan de
learlingen lizze. Wannear’t it giet om (taal)learpetearen, bygelyks nei oanlieding fan
in (foar)lêzen boek, of nei oanlieding fan skoaltillefyzje, dan falt op dat dat yn alle
bouwen likernôch likefolle foarkomt.

			

c.

It is opfallend dat learpetearen oanslutend by de taalmetoade amper fierd wurde.

			

d.

Op sawat in tredde fan alle skoallen ‘meie’ de learlingen (sa no en dan) ek yn it Frysk

				mei-inoar gearwurkje en/of diskusearje. Oangeande dat punt falt op dat in soad
skoallen fan betinken binne dat learlingen safolle mooglik yn it Nederlânsk
mei-inoar prate moatte.
23.

Sprekken/monolooch (kearndoel 19).

			

a.	It giet hjir oer wat fertelle yn ’e rûnte, (boek)presintaasje, gedichten foardrage en
rollespul.

			

b.	Op basis fan de fierde petearen is de yndruk dat op in soad skoallen, benammen
wannear’t it giet om presintaasjes, it gebrûk fan it Frysk ‘ferkrongen’ wurdt troch it
Nederlânsk. Dat fenomeen liket in stiiffêst automatisme te wêzen. Ek learkrêften
dy’t in tige positive attitude hawwe oangeande it gebrûk fan it Frysk lykje harren net
te realisearjen dat se learlingen almeast yn it Nederlânsk ûnderdompelje.

			Dêrby moat opmurken wurde dat skoallen dy’t de nije metoade Spoar 8 ynfierd
hawwe faker op grûn fan in tematyske oanpak nei it jaan fan presintaasjes yn it
Frysk ta wurkje.

24.	Lêzen (kearndoel 20).
			

a.	Meastal wurdt troch learlingen op skoallen mei in A- of B-profyl, lêzen út de
taalmetoade, út (printe)boeken en/of út koartere teksten dy’t by in projekt of by
skoaltillefyzje passe.

			

b.	Opfallend is dat learlingen op in tal skoallen mei in leger taalprofyl ek (ynsidinteel)
yn it Frysk blike te lêzen.

25.

Skriuwen (kearndoel 21):

			

a.	Der is oer it generaal gjin sprake fan effektyf skriuwûnderwiis yn it skoalfak Frysk.
Dy konklúzje is trouwens earder ek foar it skriuwûnderwiis yn de Nederlânske taal
lutsen (Inspectie van het Onderwijs, 2012).

			

b.	Skoallen dogge faak ynsidinteel wat oan it skriuwen fan koarte briefkes, of mailtsjes
(dus mei in kommunikatyf doel), of oan ûnderfiningsteksten, lykas ferhaaltsjes en
gedichten.

			

c.	Skoallen jouwe by dat ûnderdiel oan dat der benammen omtinken is foar stavering
en/of foar ynfoloefenings út de taalmetoade, en dat der yn ferhâlding net folle tiid
bestege wurdt oan kreatyf skriuwen (stellen).

			

d.	Soms is ek yn de ûnderbou omtinken foar tariedende skriuwaktiviteiten yn it Frysk,
bygelyks yn saneamde taaltekenings.

			

e.	Op guon skoallen riede learlingen presintaasjes ta troch yn it Frysk te skriuwen, of
skriuwe se stikjes foar de skoalkrante yn it Frysk.
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D6		

Boarnen en materialen

26.

It giet hjir om it gebrûk fan metoaden foar taal, lêze en/of stavering, programma’s fan SkoalTV en
in searje oan oare boarnen en materialen
a.	Op it stuit wurdt troch 60% fan de skoallen noch gebrûk makke fan Studio F en

		

troch 22% fan Spoar 8. In soad skoallen hawwe de oanskaf en ynfiering fan Spoar

8 noch yn berie. Fierders brûke skoallen de Lêsbrêge (10%) en de Staveringsline
(>20%).
			 b.
			

SkoalTV fan Omrop Fryslân is tige populêr.

c.	By fierdere boarnen wurdt Tomke ûnder oare troch skoallen mei in leger taalprofyl
priizge fanwegen de ienfâld fan taal yn kombinaasje mei byld. Dat wurket!

27.	Der wurde likegoed positive as krityske kanttekenings by de nije metoade Spoar 8 setten. Dy
krityske opmerkings geane soms oer de ynhâld fan de metoade en soms oer de kwaliteit fan it
digitale platfoarm (yn relaasje ta de faasje fan it ynternet of de kwaliteit fan de apparaten).
28.	Opfallend is dat skoallen mei in gereformearde identiteit oanjouwe dat se net altiten gebrûk
meitsje wolle of kinne fan it oanbod út de metoade (fanwegen it taalgebrûk yn film- of
audiofragminten) en ek de staveringsline ‘Meunstertún’ past net by de identiteit fan dy skoallen
D7

Toetsing en evaluaasje

29.	It docht bliken dat fierút it grutste part fan de skoallen noch gjin, of amper gebrûk makket fan
it nije evaluaasjesysteem GRIP. De ferklearring dêrfoar is plausibel, mar is dochs wol in wichtich
oandachtspunt foar de takomst. GRIP is yn prinsipe in yntegraal ûnderdiel fan de metoade Spoar

8 en dy metoade wurdt op it stuit ynfierd. It omtinken giet dêrom noch folslein út nei it mei de
metoade leare te wurkjen yn de deistige praktyk en folle minder nei de mooglikheden om de
ûntwikkeling fan de learlingen te folgjen. Konklúzje is dat ûntwikkelingen fan learlingen op it stuit
noch net genôch folge wurde en dat skoallen ek (noch) net by steat binne om it ûnderwiisoanbod
ôf te stimmen op gegevens út GRIP.
E.

Resultaten oangeande it gebrûk fan it Frysk (N=412)

E1		

It gebrûk fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken

30.	It liket derop dat in soad learkrêften noch de djip ferankere oertsjûging hawwe dat de taal fan it
ûnderwiis Nederlânske wêze moatte soe.
31.	Tagelyk is der in groeiende groep learkrêften dy’t it Frysk graach as ynstruksjetaal in plak jaan
wol yn oare fakken.
			

a.	Hast de helte fan de skoallen set it Frysk yn by oare fakken. Dat bart benammen yn
de ûnderbou en wat minder yn de midden- en boppebou.

			

b.	Op in soad skoallen binne oer it brûken fan it Frysk as middel om te learen by oare
fakken noch gjin dúdlike ôfspraken makke. It hinget fan de learkrêft ôf.

E2		

It ynformeel gebrûk fan it Frysk

32.	Dat it Frysk as omgongstaal noch wol deeglik in rol fan grut belang spilet docht bliken út it feit
dat op 90% fan de skoallen (in part fan de) learkrêften ûnderling Frysk mei-inoar praten. Ek mei
âlden wurdt noch altiten in soad Frysk praten.
33.	Frysk wurdt suver allinnich praten tusken fan hûs út Frysktalige learlingen/learkrêften. Sadree’t
Nederlânsktalige persoanen oan de ynteraksje dielnimme, wurdt oerskeakele nei it Nederlânsk.
34.	Op sawat 80% fan de skoallen wurdt troch learkrêften bûten de lessen om ek mei learlingen
Frysk praten.
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35.	Op likernôch in fearn fan de skoallen wurdt (ynsidinteel) skriftlik yn it Frysk mei-inoar
kommunisearre, bygelyks yn nijsbrieven, de skoalkrante, of op de webside.
36.

Neffens de lju dy’t ûnderfrege waarden prate de learlingen op krekt wat mear as 70% fan de

		

skoallen ûnderling Frysk mei-inoar.

F.		 Resultaten yn streektaalgebieten
37.	Der is in opfallend ferskil tusken de situaasje fan it Stellingwerfsk en dy fan it Biltsk konstatearre.
De attitude foar it fak en foar it brûken fan de streektaal is yn It Bilt folle heger as yn de
Stellingwerven. Yn de Stellingwerven wurdt de taal net fan grut belang achte, mar de kultuer
folle mear (=geakunde).
F1		

It Bilt (N=8)

38.	De gemeente It Bilt is yn in nije gruttere gemeente opgien. Dat feit falt bûten de ramten fan dit
ûndersyk, dat is sa, mar it beneamen fan dy situaasje is fan belang, omdat it fan ynfloed wêze kin
op de kwaliteit fan it ûnderwiis yn it Biltsk.
39.	Skoallen op It Bilt dogge relatyf in soad oan it Frysk. De beide talen funksjonearje ek yn it deistich
(skoal)libben neist inoar.
40.

De kwaliteit fan it Biltsk linet op in relatyf lyts groepke fan hûs út Biltsktaligen.

41.

Likernôch 20% fan de learlingen behearsket it Biltsk aktyf.

42.	It fak Biltsk stiet op likernôch 60% fan de skoallen ynroastere (benammen yn de ûnderbou). It
giet meastal om doelen as attitude, ferstean en it útwreidzjen fan de wurdskat. Lêzen bart op in
inkelde skoalle, it skriuwen nearne.
43.

Foar it Biltsk is alderlei materiaal ûntwikkele en (online) oan de skoallen beskikber steld.

44.

De ûntwikkelingen fan de learlingen yn it Biltsk wurde net hifke.

F2		

De Stellingwarven (N=35)

45.	It ûndersyk Taalplan Frysk rjochtet him op de taal en it taalgebrûk yn it ûnderwiis en folle minder
op ûnderwiis rjochte op de kultuer fan in streek (yn de sin fan geakunde). De profilen sa’t dy
takend binne jouwe dêrom faaks in fertekene en te negatyf byld.
			

a.	De measte skoallen yn East- en Weststellingwerf hawwe neist in (hast) folsleine
ûntheffing foar it Frysk, ek in (hast) folsleine ûntheffing foar de streektaal takend
krige.

			

b.	Alle skoallen wurkje minimaal oan in positive attitude (profyl F), in lyts part fan de
skoallen hat wat minder ûntheffings nedich.

			

c.	Op likernôch de helte fan de skoallen is gebrûk makke fan it ûntwikkele oanbod
oangeande it Stellingwerfsk (kursussen, netwerkgearkomsten, materiaal).

			

d.	
De measte learlingen binne fan hûs út Nederlânsktalich, in lyts part dêrfan
behearsket it Frysk en/of it Stellingwerfsk (passyf).

G. Resultaten SBÛ (N=11)
46.	Op basis fan de ynventarisaasje kin fêststeld wurde dat it heljen fan de heechste doelen op it nivo
fan oanbod net helle wurde en yn it SBÛ ek net neistribbe wurde. Op de measte SBÛ-skoallen
stiet it Frysk lykwols wol op it roaster. Dy skoallen hawwe of in C-profyl (>60%), of in E-profyl
(25%) takend krige. Dat betsjut dat it (fak) Frysk rjochte is op de passive behearsking en op it
mûnlinge gebrûk fan de taal mei fan hûs út Frysktalige learlingen.
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47.	De SBÛ-skoallen jouwe ûnder oare oan dat:
			

a.	It draachflak om struktureel wat mei it (fak) Frysk te dwaan op it stuit by in fearn
fan de skoallen ûntbrekt. Neffens de skoallen is der ek net folle draachflak foar it
fierder ûntwikkeljen en/of yntinsivearjen fan it Frysk yn it SBÛ.

			

b.

				
			

In soad learlingen fan bûten de provinsje, bygelyks út Grinslân of Drinte, nei it SBÛ
yn Fryslân geane.

c.	
Learlingen fanwegen kognitive en/of taalproblemen al in soad muoite dwaan
moatte om it Nederlânsk te learen, wêrtroch’t it Frysk minder prioriteit hat.

48.	Tagelyk jout in oar part fan de skoallen krekt oan dat omtinken foar de Fryske taal stypjend foar
SBÛ-learlingen is dy’t fan hûs út Frysktalich binne. Dêrom is omtinken foar it (skoalfak) Frysk
krekt sa wichtich.
49.	Bliken docht dat it brûken fan Frysk bûten it fak om dochs mear foarkomt as troch guon fan
boppesteande konklúzjes tocht wurde kin. Dêr lykje benammen pedagogyske motiven foar te
jilden, lykas by de thústaal fan de learling oanslute wolle.
50.	Op net ien SBÛ-skoalle is Spoar 8 oanskaft. Studio F wurdt ynsidinteel noch brûkt, skoaltillefyzje
wurdt relatyf krekt in soad brûkt.

UNDERSYKSFRAACH 2 (PÛ):
		Hokker ambysjes hawwe de skoallen oangeande it plak en de rol fan it (fak) Frysk yn it
ûnderwiis foar de kommende jierren?

It formulearjen fan ambysjes foar de takomst is in wichtich ûnderdiel fan it ûndersyk Taalplan Frysk.
Dochs moat konkludearre wurde dat de oandacht yn de petearen mei de skoallen benammen nei
de ynventarisaasje fan de hjoeddeistige situaasje gien is. De ambysjes kamen sa tuskentroch oan de
oarder by de ynventarisearjende ynterviewfragen en stiene yn it lêste part fan it fraachpetear eksplisyt
sintraal.

51.	De ambysjes fan skoallen kinne derta liede dat it oanbod, passend by it takende taalprofyl,
fierder fuortsterke wurdt (rjochte op de trochgeande learline), of dat skoallen trochgroeie nei in
heger taalprofyl.
			

a.	Fierwei de measte PÛ-skoallen (75%) jouwe oan dat se ambysjes hawwe oangeande
fisy. Soms wurdt dêrmei it formulearjen fan (taal)belied bedoeld, yn oare gefallen
giet it eksplisyt om de fisy op meartalich ûnderwiis.

			

b.

15% fan de skoallen sil mear tiid oan it (fak) Frysk besteegje.

			

c.	Wannear’t it giet om ambysjes oangeande in spesifyk taaldomein, dan docht bliken
dat lêzen en skriuwen (likernôch 10%) it meast neamd wurde. Inkelde skoallen
formulearje ambysjes by de oare taaldomeinen.

			

d.	Likernôch de helte fan de skoallen jout oan ynteresse te hawwen yn it oanskaffen
en ynfieren fan Spoar 8. Ek wolle guon skoallen yn lêsboeken ynvestearje.

			

e.	20% fan de skoallen mei in A-profyl jouwe oan gebrûk meitsje te wollen fan toetsing
en evaluaasje mei help fan GRIP.
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f.	Op likernôch 10% fan de skoallen is in ambysjesoangeande skoalling formulearre.
It giet om it heljen fan it foech, of om de oplieding ta taalkoördinator. In lyts part
bringt op it aljemint dat der in faklearkrêft Frysk komme moatte soe.

			

g.	Skoallen mei in leger taalprofyl jouwe oan dat se it Frysk benammen yn projekten
stal jaan wolle.

UNDERSYKSFRAACH 1 (FÛ):
		

Wat is de hjoeddeistige situaasje oangeande it (fak) Frysk yn de ûnderbou fan it fuortset

		ûnderwiis?

It sil de krityske lêzer opfalle kinne dat der net altiten in dúdlike ferklearring jûn wurde kin foar de
relaasje tuken it tawiisde taalprofyl op de skoallen en bygelyks de learynhâld en/of learaktiviteiten.
Benammen op skoallen mei in C1-profyl wurdt soms ‘heger’ skoard op de doelen en aktiviteiten
(bygelyks oangeande skriuwen of meartaligens) as skoallen mei in B-profyl. Dat is opmerklik en fierder
ûndersyk moat útwize oft dat benammen mei de kompleksiteit fan de kearndoelen yn it FÛ te krijen
hat, of mei de manier wêrop’t de fragelist konstruearre is. Foar de lêsberens is der dêrom yn dizze
paragraaf foar keazen om de konklúzjes foar in part nei profyl te oarderjen.

H. Algemien
1.		De ynventarisaasje fan it (fak) Frysk yn de ûnderbou fan it FÛ giet, útsein de skoallen foar MFÛ,
allinnich oer de manier wêrop’t it skoalfak Frysk útfierd wurdt yn de ynroastere lessen dy’t troch
in fakdosint Frysk jûn wurde. De takende taalprofilen hawwe te krijen mei de manier wêrop’t it
skoalfak Frysk op dy ynroastere mominten jûn wurdt.
2.		De lessen Frysk steane op in part fan de skoallen foar it hiele jier op it roaster (1 les yn ’e wike),
op oare skoallen stiet it Frysk in heal jier op it roaster.
3.		Bûten it fak Frysk om is der op in soad skoallen te min omtinken foar it plak fan it Frysk. De
mooglikheden fan bewuste oandacht foar it formeel en ynformeel brûken fan it Frysk en
bygelyks fan de sichtberens fan it Frysk wurde op dy skoallen net genôch benuttige.
4.		De ynventarisearjende petearen op de skoallen waarden oer it generaal tige posityf belibbe,
benammen troch de dosinten Frysk. Dy dosinten, mei hert foar harren fak, hawwe faak it gefoel
dat se allinnich ferantwurdlik binne foar de útfiering fan it (fak) Frysk. Yn de petearen mei de
teamlieder en de ûnderwiiskundige wie no tiid ynromme foar in ynhâldlik oerlis.
I. Resultaten FÛ-profilen
5.		De resultaten yn it FÛ binne tige ôfwikseljend en it is lêstich om de ferskillen yn taalprofilen mei
wissichheid oan ien of mear fariabelen ta te skriuwen.
			

a.	De fariaasje yn takende taalprofilen kin foar in part op grûn fan it taalgebiet
ferklearre wurde (Frysktalich foaroer net-Frysktalich).

			

b.	Datselde jildt foar it ûnderskied tusken skoallen yn grutte kearnen foaroer skoallen
yn lytse kearnen.

			

c.	Der is gjin gearhing tusken de taalprofilen en de ûnderwiiskoepels of de
skoalbestjoeren fûn.
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d.	Sokke algemiene demografyske fariabelen (konklúzje 5a, b, c) binne fansels foar it
FÛ ek minder ûnderskiedend as foar it PÛ. FÛ-lokaasjes lûke learlingen út in grutter
gebiet, wêrtroch’t bygelyks it ûnderskied tusken plattelân en stêd foar it grutste
part ferdwynt.

			

e.	Yn hoefier’t de dosint Frysk befoege is hinget beheind posityf gear mei de hichte
fan it takende taalprofyl. Underboulokaasjes foar it FÛ dêr’t in dosint Frysk mei
hege relevante skoallingseftergrûn wurket, hawwe minder (parsjele) ûntheffings
nedich.

			

f.	Ek foar de taaleftergrûn fan learlingen is in beheind posityf ferbân fûn. Wat mear
learlingen fan hûs út Frysktalich binne wat heger it taalprofyl.

6.		Skoallen mei in leger taalprofyl (C1 of C2) jouwe relatyf faak oan dat se net witte hoe’t se oan de
wetlike ferplichting foldwaan kinne.
7.		Op hast trijefearns fan de skoallen is in taalbeliedsplan oanwêzich en op de helte fan dy
skoallen is ek in taalkoördinator oansteld. Wannear’t trochfrege wurdt oer de ynhâld fan dy
taalbeliedsplannen oangeande it plak fan it Frysk dan koe dêr troch de measte respondinten gjin
antwurd op jûn wurde, útsein de njoggen lokaasjes mei in A-profyl.
8.		Op krekt wat mear as 40% fan de skoallen is min ofte mear in fisy foar meartalich ûnderwiis
formulearre. Dy skoallen fine it wichtich om ôfspraken oer de rol en funksje fan de ûnderskate
talen op skoalle te meitsjen. Foar in part fan de skoallen betsjut dat bygelyks dat der wol
omtinken foar de taaleftergrûn fan learlingen is, mar dat de ynstruksje altiten yn it Nederlânsk
dien wurdt. Oare skoallen fine krekt de taaleftergrûn fan learlingen in ferriking en jouwe de
talen, dêrûnder it Frysk, in plak yn it formele ûnderwiis.
9.		Oangeande boarnen en materialen kin konkludearre wurde dat op 47 skoallen (67%) gebrûk
makke wurdt fan in taalmetoade en fan oare boarnen.
			

a.

De wurde trije ûnderskate metoaden foar it (fak) Frysk yn it FÛ brûkt, te witten:

				

i.

Searje 36 (30 skoallen);

				

ii.

Freemwurk (20 skoallen); en

				

iii.

40 lessen Frysk (op 14 TMBÛ-lokaasjes).

			

De wichtichste oare boarnen en materialen binne:

b.

				

i.

It tydskrift Linkk (tige populêr op skoallen mei in A- en B-profyl);

				

ii.

SkoalTV (op likernôch 30% fan de skoallen);

				

iii.

De Fryske Kanon (op likernôch 30% fan de skoallen); en

				

iv.

Eigen materiaal (op likernôch 25% fan de skoallen).

10.	Op alle skoallen dy’t it skoalfak Frysk oanbiede, wurde de foarderings fan de learlingen hifke. Foar
in part bart dat op basis fan selsmakke toetsings, fierders wurdt gebrûk makke fan toetsings dy’t
oan in metoade ferbûn binne (60%), Linkk (25%), toetsings út GRIP (25%) en oare evaluaasjes,
lykas beoardieling fan ferslaggen, presintaasjes en taalportfolio’s (15%).
11.	Op 15 lokaasjes fan it FÛ (meastal skoallen mei in A-profyl) is it foar learlingen mooglik om
eineksamen yn it Frysk te dwaan. Net op alle lokaasjes is dêr itselde belied foar ûntwikkele en op
in tal lokaasjes meitsje de learlingen ek gjin gebrûk fan dy mooglikheid.
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12.	It ynformeel brûken fan it Frysk komt op alle skoallen foar it FÛ yn it Fryske taalgebiet foar. It
giet dan benammen om mûnlinge ynteraksje tusken dosinten ûnderling, tusken dosinten en
learlingen (en mei de âlden) en tusken learlingen ûnderling. Op goed in fearn fan de skoallen
wurdt ek skriftlik yn it Frysk kommunisearre.
13.

Attituden oangeande de Fryske taal en kultuer yn it ûnderwiis:

			

a.	Hast 80% fan de respondinten fynt it wichtich dat it (fak) Frysk oanbean wurdt.
Fansels is de positive attitude op A-skoallen heger as op skoallen mei in leger profyl,
mar dochs fynt ek 50% fan de skoallen mei in C2- profyl it (fak) Frysk wichtich.

			

b.	Wannear’t it giet om it gebrûk fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken is goed
45% fan de lju dy’t ûnderfrege binne posityf. Op skoallen mei in A-, B- of C1-profyl
is dat (mear as) de helte en op skoallen mei in C2-profyl likernôch 25%.

			

c.	Neffens de ynskatting fan de skoallen is likernôch de helte fan de dosinten posityf
oer it (fak) Frysk en in lytse 30% neutraal. Foar learlingen en harren âlden is dat
sawat itselde persintaazje.

			

d.	In negative hâlding komt, neffens ynskatting, trochsneed by sawat 20% fan de
dosinten, learlingen en âlden foar. Yn de hegere taalprofilen komt de (tige) negative
attitude amper foar, op skoallen mei in C2- of D-profyl des te mear (sawat 80%).

J.		

Resultaten nei taalprofyl

14.

Skoallen mei in A-profyl.

			

a.	Likernôch 40% fan de FÛ-skoallen foldocht oan alle kearndoelen, sy hawwe
in A-profyl takend krige. Dat betsjut dat op dy skoallen in oanbod is foar alle
taaldomeinen en dat nei taaleftergrûn fan de learlingen differinsjearre wurdt.

			

b.	Neist alle seis MFÛ-skoallen, hawwe noch 22 skoallen in A-profyl. De
foarûnderstelling fan de provinsje (sjoch beliedsbrief) dat benammen MFÛ-skoallen
in A-profyl hawwe, strykt net mei de wurklikheid. Der binne mear skoallen mei in
dekkend oanbod foar it (fak) Frysk.

			

c.	Op alle skoallen mei in A-profyl wurdt it skoalfak Frysk jûn. De redenen dy’t dêrfoar
jûn wurde binne:

				

i.

Fanwegen de wetlike ferplichting;

				

ii.

Ut in brede fisy fan meartaligens wei;

				

iii.

Oansluting by de memmetaal; en

				

iv.

Behâld fan de Fryske kultuer en skiednis.

			 d.

Tiid. Op profyl A-skoallen wurdt de measte tiid oan it skoalfak Frysk bestege,
tusken de 20 en 40 oeren jiers (guon skoallen noch wat mear). It skoalfak stiet op
dy skoallen ek it hiele jier op it roaster.

			 e.

Learynhâld & -aktiviteiten. Dit is in ynteressant ûnderdiel fan it ûndersyk, omdat
yn tsjinstelling ta it PÛ, yn de kearndoelen foar it FÛ net in direkte, of eksplisite
relaasje is tusken de kearndoelen en de learynâld en aktiviteiten fan it fak. Op basis
fan de antwurden fan de skoallen kin konkludearre wurde dat alle profyl A-skoallen
omtinken oan taalskôging jouwe en dat ek foar lêzen (>90%), foar harkjen (85%)
en foar mûnlinge taalfeardigens as bedoeld yn dialooch (85%) relatyf in soad
omtinken is. Foar skriuwen (65%) en monolooch (>50%) is folle minder omtinken.
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			 f.

Boarnen en materialen. Sjoch ek konklúzje 9. It lêsprojekt LêsNo wurdt suver
allinnich op (40% fan de) skoallen mei in A-profyl brûkt. It projekt wurdt troch de
dielnimmende skoallen tige posityf wurdearre.

			

g.	Op alle MFÛ-skoallen en op tolve oare ûnderboulokaasjes mei in A-profyl
wurdt it Frysk ek as ynstruksjetaal by oare fakken brûkt. It giet dan om bewuste
Frysktalige aktiviteiten, fêstlein yn ôfspraken, by skiednis, gymnastyk, of
muzykles. It Frysk kriget op in tal skoallen ek in plak yn oare fakken, mar dat is
mear ynsidinteeel en keppele oan de kar fan de Frysktalige dosinten.

15.

Skoallen mei in B-profyl.

			

a.	Skoallen mei in B-profyl (20%) hawwe in ûntheffing foar de kearndoelen dy’t
inkeld en allinnich foar learlingen dy’t it Frysk as memmetaal hawwe bestimd
binne.

			

b.	Op alle skoallen (op ien nei) mei in B-profyl wurdt it skoalfak Frysk jûn. Dat
dogge se om deselde redenen as skoallen mei in A-profyl (zie 14c).

			 c.

Tiid. Op de measte skoallen mei in B-profyl stiet it skoalfak Frysk tusken de
tweintich of fjirtich oeren jiers op it roaster (op in pear skoallen is dat minder as
tweintich oeren). Op de helte fan de skoallen stiet it fak it hiele jier sintraal, op
de oare helte in heal jier.

			 d.

Learynhâld & -aktiviteiten. Der is op alle skoallen mei in B-profyl omtinken foar
harkjen en taalbeskôging. Foar de oare learynhâlden is de situaasje: dialogyske
petearen (>75%), monologyske petearen en lêzen (>60%). As lêste is der op 30%
fan de skoallen omtinken foar it skriuwen.

16.

Skoallen mei in C1-profyl.

			

a.	Profyl C1-skoallen (16%) foldogge oan de kearndoelen 1, 2 en 3 en hawwe
fierders in oanbod foar de ûntwikkeling fan de mûnlinge taalfeardigens fan alle
learlingen (kearndoel 6a).

			 b.

Tiid. De helte fan de profyl C1-skoallen hat it fak Frysk ynroastere. Dat dogge
se benammen fanwegen de wetlike ferplichting. Op hast 70% fan dy skoallen
wurdt minder as 20 oeren oan it Frysk bestege, op de oare skoallen 20-40 oeren.
In tredde fan de skoallen biedt it Frysk it hiele jier oan, in tredde in heal jier en
in tredde yn projektmjittige foarm.

			 c.

Learynhâld & -aktiviteiten. Alle 6 lokaasjes mei in C1-profyl hawwe omtinken
foar taalskôging, op ien nei hawwe se omtinken foar harkjen en dialogyske
petearen, fjouwer skoallen (!) jouwe oan dat se omtinken foar skriuwen hawwe
en twa fan seis skoallen hawwen (ynsidinteel) omtinken foar monolooch en
lêzen.

17.

Skoallen mei in C2-profyl.

			

a.	Profyl C2-skoallen (16%) foldogge oan de kearndoelen 1, 2 en 3 (= it dielnimmen
oan de Fryske twatalige kultuer).

			

b.	Op profyl C2-skoallen stiet it fak Frysk net op it roaster, mar wurdt ‘it oanbod’
bygelyks yn projekten realisearre.
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18.

Skoallen mei in D-profyl.

			

a.	In folsleine ûntheffing is allinnich oan skoallen op de Waadeilannen takend en
as útsûndering oan ien skoalle yn de gemeente Harns fanwegen it bysûndere
karakter fan de skoalle.

UNDERSYKSFRAACH 2 (FÛ):
		Hokker ambysjes hawwe de skoallen oangeande it plak en de rol fan it (fak) Frysk yn it
ûnderwiis foar de kommende jierren?

19.	Der binne troch hast alle skoalle ambysjes formulearre en yn ferhâlding ta it PÛ binne der ek folle
mear ambysjes formulearre. Op de measte skoallen (sawat 80%) giet it om de fisy, as bedoeld yn
it formulearjen en útfieren fan taalbelied en om de oanskaf fan boarnen en materialen. Fierders
skoare ek oare ûnderdielen fan it kurrikulêre spinneweb heech, lykas learynhâld, learaktiviteiten,
leardoelen, tiid en toetsing.
20.

Wannear’t spesjaal omtinken oan konkrete plannen jûn, docht it neikommende bliken:

			 a.

Fisy. Benammen skoallen mei in A- en B-profyl wolle it taalbelied by de tiid bringe,
wêrby’t it dan benammen giet om it plak fan it Frysk yn it kurrikulum;

			

b.	Mei-inoar 31 skoallen, ferdield oer de profilen A-C2, wolle de doelstellings
oangeande it (fak) Frysk konkretisearje, wêrby’t benammen de taaleftergrûn fan de
learlingen meinomen wurde moat. Faak wurdt dêrby oanjûn dat it rrF as ‘mjitlatte’
by dy konkretisearring tsjinst dwaan kin.

			 c.

Leardoelen, -ynhâlden en -aktiviteiten. Under dy namme blykt dat skoallen net
drekt ambysjes hawwe oangeande de taaldomeinen, dus foar harkjen, sprekken,
petearen, lêzen en skriuwen, mar dat it de lju dy’t ûnderfrege wurde, benammen
te dwaan is om attitude en taalbeskôging.

				

i.	Skoallen mei in C1- en C2-profyl realisearje harren dat it op dy skoallen
yn earste ynstânsje giet om de ûntwikkeling fan in positive attitude fan de
learlingen oangeande de Fryske taal en kultuer.

				

ii.	Opfallend is dat skoallen, wat it takende taalprofyl ek is, wurk meitsje
wolle fan taalskôging. By trochfreegjen giet it dan benammen om it
fergrutsjen fan kennis fan de taal en de kultuer.

			 d.

Taal yn de fakken. Oangeande de fisy op meartaligens, jouwe meardere skoallen
oan dat se harren oriïntearje wolle op partisipaasje yn it MFÛ-netwurk. Oare
skoallen jouwe oan dat de yntegraasje fan it Frysk yn oare fakken (los fan it
MFÛ-netwurk) in ynteressante opsje foar de heine takomst is. Yn al dy gefallen giet
it mear of minder hieltiten oer de rol fan de talen, ynklusyf it Frysk, yn it kurrikulum.

			 e.	
De rol fan de dosint. In aksjepunt foar de takomst op in tredde fan de skoallen is
dat dosinten mear wurk meitsje sille fan Doeltaal=Voertaal. In tal skoallen sprekt
de winsk út om in koördinator Frysk oan te stellen op alle skoallen (of yn de
fakgroep), dat ôfspraken út it taalbelied ek fêstlein wurde kinne. As lêste soenen
mear dosinten it foech foar it jaan fan it (fak) Frysk helje moatte.
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			 f.	
Boarnen en materialen. Oangeande boarnen en materialen binne de skoallen tige
ynteressearre yn de oanskaf of it fierder ynfieren fan Searje 36 (>70%). In soad
ynteresse is der ek yn it ferbinen fan de doelen fan it fak mei eveneminten, lykas

Sjong en FeRstival.
			 g.

Learomjouwing. De mooglikheden fan ICT kinne fierder ûntwikkele wurde (40% fan
de skoallen). Skoallen neame ek de wurkwize Taaldorp as in ynteressante opsje om
de learomjouwing te modernisearjen. As lêste wurdt de sichtberens fan it Frysk (en
oare talen) yn de klasse en de skoallen as ferbetterpunt foar de takomst neamd.

			 h.

Tiidsbesteging. Wannear’t it giet oer de ambysje om mear tiid oan it Frysk te
besteegjen, dan wurdt dat ûnder oare keppele oan de winsk om de trochgeande
learline fuort te sterkjen, of om it Frysk ek as eksamenfak oan te bieden.

			 i.

Evaluaasje en toetsing. Likernôch de helte fan de skoallen hat ambysjes om mei
de toetsings fan GRIP te wurkjen, wylst in fearn fan de skoallen (ek) better gebrûk
meitsje wol fan de toetsings dy’t oan de metoade Searje 36 ferbûn binne.

Gearfetsjend kin konkludearre wurde dat skoallen net drekt konkrete taalynhâldlike ambysjes
formulearre hawwe, mar earder in tal fundamintele betingsten beneame om it (fak) Frysk yn it FÛ
fierder fuort te sterkjen. Mei oare wurden, de ambysjes binne net rjochte op it harkjen, sprekken,
petearen, lêzen en skriuwen, mar folle mear op fisy, de trochgeande learline, de yntegraasje fan it
Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken en de feroarjende rol fan de dosint.

14.2.	OANRIKKEMEDAASJES:
AMBYSJES WIERMEITSJE
De oanrikkemedaasjes sa’t se yn dizze paragraaf presintearre wurde, komme fuort út analyzes fan de
kwantitative data en de peteardata, en binne strukturearre yn it ramt fan de kurrikulumteory (Van den
Akker e.o., 2006). De konklúzjes fan it ûndersyk slagge op it kurrikulum lykas útfierd op it nivo fan de
skoallen, mar om it ûnderwiis yn de kommende jierren te ferbetterjen moat in ûntwikkeling op alle
represintaasjes fan it kurrikulum op gong brocht wurde. De ûntwikkeling fan in ‘ideaal kurrikulum’
(it kurrikulum lykas bedoeld), ynklusyf fêststelde wetlike ramten, moat de basis foarmje foar
ûntwikkelingen op it nivo fan (yndividuele) skoallen. Skoallen, skoalbestjoeren en ynstellings moatte
by steat steld wurde om konkreet en op gearhingjende wize wurk te meitsjen fan it fierder ferbetterjen
fan de útfiering fan it oanbod (it kurrikulum lykas útfierd), wêrtroch’t der úteinliks learling-opbringsten
ta stân brocht wurde kinne (it kurrikulum lykas berikt) dy’t by de ferrjochte ynspannings op alle nivo’s
passe (dus provinsje, ynstellings, skoallen en de klasse). Neffens Van den Akker e.o (2006) wurdt in
krêftich kurrikulum nammentlik karakterisearre troch harmony en konsistinsje.
De oanrikkemedaasjes soenen foar takomstich belied en op de praktyk rjochte ûntwerpûndersyk
as saneamde ûntwerpeasken tsjinje kinne. Dy ûntwerpeasken kinne globaal sa gearfette wurde:

1.	
Op skoalle en kontekst rjochte hanthavenje. Takomstige yntervinsjes op de skoallen yn Fryslân
wurde ferantwurde op grûn fan in lykwicht tusken hanthavenje en de spesifike fragen fan ‘dizze
skoalle, yn dizze kontekst’.
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2.	
Beliedsplanning. De ûnderdielen fan it kurrikulêre spinneweb steane sintraal by de ûntwikkeling
fan de kwaliteit fan it (fak) Frysk yn it ûnderwiis.
3.	
Befoege en betûfte learkrêften/dosinten. It ferbetterjen fan de kwaliteit fan goed meartalich
ûnderwiis hinget sterkt gear mei (de profesjonalisearring fan) befoege en betûfte learkrêften/
dosinten.
4. Frysk as doel en middel. Takomstich belied is net allinnich rjochte op it skoalfak Frysk (=doel), mar
ek op it (funksjoneel) brûken fan it Frysk yn oare fakken (=middel).
5. Taaleftergrûn. De taaleftergrûn en taalkompetinsjes fan learlingen spylje in wichtige rol by it
meitsjen fan ôfwagings by de ynrjochting fan in rike taallearomjouwing.

Yn dizze paragraaf binne de oanrikkemedaasjes benammen rjochte op de útkomsten op skoallen yn it
Fryske taalgebiet, as dat winske wurdt moat der ek foar de oare gebieten, dus foar de streektaalgebieten,
in spesifikaasje fan it belied realisearre wurde.
In wichtige konklúzje út it ûndersyk is dat by de útfiering fan it (fak) Frysk, de skoallen ûnderling
behoarlik fan inoar ferskille. Dy ferskillen wurde sichtber yn de fariaasje oan takende taalprofilen. De
ferskillen tusken skoallen kinne net op grûn fan in inkelde fariabele ferklearre wurde, mar meastal
is it in kombinaasje fan fariabelen, lykas taalgebiet, taaleftergrûn fan learlingen, taaleftergrûn fan
learkrêften, fisy ensfh. De konsekwinsjes fan dy útkomst is dat de oanrikkemedaasje yn dizze paragraaf
benammen fan algemiene en/of fan prinsipiële aard binne en net per definysje jilde foar alle skoallen
foar PÛ en/of foar alle ûnderboulokaasjes fan it FÛ yn Fryslân.
Op grûn fan it ramt lykas it rapport opsteld is, giet it yn de kommende beliedsperioade(n) om trije
sintrale fragen:

1.	Hoe kin dizze skoalle, yn dizze spesifike kontekst, it (fak) Frysk yn dit taalprofyl fêstlizze en/of fierder
fuortsterkje?
2. Hokker belied moat de provinsje dêrfoar fiere?
3. Hokker spesifike stypjende rol moatte de ynstellings dêrby spylje?

De relatyf lange list mei oanrikkemedaasjes jout te tinken dat it kurrikulum foar it (fak) Frysk op in hiel
soad punten ferbettere wurde moat. Dat is ek sa, mar tegelyk is it fan belang om fêst te stellen dat der
yn Fryslân ek al in hiel soad yn gong setten is. Wy kenne in lange en rike tradysje fan eksperiminten
oangeande goed meartalich (taal)ûnderwiis yn en troch de ûnderwiispraktyk. Fierders wurde de
skoallen stipe mei in oanbod fan boarnen & materialen, wurkwizen en opliedings dy’t foar sa’n lyts
taalgebiet opmerklik neamd wurde meie, yn kwantitative likegoed as yn kwalitative sin.
De oanrikkemedaasjes moatte lêzen wurde as in bydrage oan de krityske dialooch oer de kwaliteit
fan it (fak) Frysk en binne bedoeld as in earste oanset ta it fierder ferbetterjen fan de ynfrastruktuer,
wêryn’t aktiviteiten noch folle mear op inoar ôfstimd wurde kinne, op grûn fan in heldere fisy en
beliedsramten en dêr’t ynstellings en skoallen noch better gearwurkje om de winske resultaten te
berikken.
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14.2.1.	OANRIKKEMEDAASJES:
IT KURRIKULUM
LYKAS BEDOELD
De oanrikkemedaasjes binne hjir op it ideale kurrikulum rjochte, it kurrikulum sa’t dat fêstlein
yn provinsjaal belied is en dêrfan ôflaat yn koersdokuminten fan ynstellings en taalbelied fan de
yndividuele skoallen en skoalbestjoeren. It giet yn dizze representaasje fan it kurrikulum ek oer it
wetlike ramt en dus oer de fraach: wat te dwaan as in skoalle net oan de kearndoelen foldocht?

Wetlik kader
1.	
Belied rjochte op hanthavenjen. In grut part fan de PÛ- en FÛ-skoallen foldocht net oan alle
kearndoelen. Yn oansluting dêrop is der ek noch ûnfoldwaande sprake fan (taal)belied dat rjochte is
op ‘sa fier mooglik komme’ (Oosterloo & Paus, 2005). De oanrikkemedaasjes op grûn fan dit ûndersyk
binne benammen rjochte op it fuortsterkjen fan it (fak) Frysk op inisjatyf fan de skoallen sels, dat is
sa, mar de provinsje Fryslân sil fierders aktyf belied fiere moatte dat op hanthavening rjochte is. Dat
betsjut dat der oan ’e iene kant in ferbetterklimaat yn it PÛ en FÛ ûntstean moat, wêrby’t skoallen,
wat it takende taalprofyl ek is, serieus nommen wurde moatte yn harren oerwagings en besykjen
om ambysjes wier te meitsjen. Oan ’e oare kant is it nedich dat dy ferbetterings ta stân komme op
grûn fan heldere ramten fan de provinsje, mei in fokus op de wetlike ferplichtings en hanthavening.
Ek de Ynspeksje fan it Underwiis moat dêr in dúdlike rol yn krije.
2.	Taaleftergrûn fan learlingen. De manier wêrop’t PÛ- en FÛ-skoallen it (fak) Frysk wol of net stal
jaan (wolle), hinget nau gear mei de taaleftergrûn fan de learlingen. Dat taaleftergrûn, en ek
taalkompetinsjes fan learlingen mei beskiedend binne foar de wize wêrop’t it oanbod, en dêrmei
it taalûnderwiis, realisearre wurdt, stiet sa fêst as in hûs, mar dat dy taaleftergrûn as argumint
brûkt wurdt om hiaten yn it oanbod te ferklearjen en/of te ferantwurdzjen is net winsklik. Krekt yn
situaasjes wêryn’t de taaleftergrûn op in skoalle of yn in klasse karakterisearre wurdt troch in grutte
fariaasje yn taaleftergrûn, is in rike taallearomjouwing (in ryk oanbod) in earste eask, sadat alle
learlingen de taal leare kinne en brûken leare (sjoch ek: Oosterloo & Paus, 2005).
3.	Ek de taaleftergrûn fan learkrêften spilet yn it PÛ in wichtige rol yn it wol/net foldwaan oan de
kearndoelen en it wol/net realisearjen fan in trochgeande learline yn it oanbod op in skoalle.
PÛ-skoallen moatte yn de kommende jierren motivearre wurde om de kwaliteit fan it (fak) Frysk yn
alle boudielen op inoar ôf te stimmen. Dat kin berikt wurde wannear’t skoallen dêr sels gaadlike
maatregels foar nimme en dêrby (as dat winske wurdt) op maat stipe wurde. Om dat proses yn de
skoallen stypje te kinnen, kinne de (gearwurkjende) ynstellings neiskoalling-op-maat ûntwikkelje,
dy’t begelyks rjochte is op it hanneljen yn de klasse troch learkrêften dy’t fan hûs út Nederlânsktalich
binne. Ek de mooglikheden fan de digitale metoade Spoar 8 kinne foar dat doel better benuttige
wurde. As it mooglik is moat, yn oansluting op de ynset fan memmetaalsprekkers, ek de tydlike
ynset fan in fleanende brigade fan befoege learkrêften Frysk yn it PÛ yn beried nommen wurden.
Mooglik kinne studinten (twaddegraads Frysk of fan de meartalige fariant fan de PABÛ dêr in rol yn
ferfolje.
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4.	
Nije kearndoelen PÛ en FÛ. De kearndoelen Fryske taal en kultuer foar it FÛ ferskille fundaminteel
fan de kearndoelen foar it PÛ. It soe goed wêze wannear’t de nije kearndoelen dy’t, ûnder de namme

kurrikulum.frl, yn ’e mande mei it wurkfjild ûntwikkele wurde, op inoar ôfstimd wurde. Dat soe fan
positive ynfloed wêze kinne op de kwaliteit fan it oanbod en fan de trochgeande learline tusken PÛ
en FÛ. In wichtige kwestje dêrby is de fraach oft de kearndoelen yn it PÛ eksplisyt nei taaleftergrûn
fan learlingen differinsjearje moatte, sa’t dat no yn it FÛ al it gefal is. Tagelyk liedt de yndieling nei
taaldomeinen, lykas dat foar de kearndoelen fan it PÛ jildt, ta in transparant en konkreet oersjoch
fan it wetlik ramt.
5.	Omdat skoallemienskippen yn it FÛ organisearre binne op grûn fan it ferskate fariaasjes fan it
skoalnivo, is it lêstich om ferskillen yn takende taalprofilen dêroan ta te skriuwen. It liket lykwols foar
de hân lizzend dat it ûnderwiis yn it (fak) Frysk op it TMBÛ op nuânses oars fan aard is as bygelyks
op it HAFÛ/TWÛ. Neier ûndersyk is nedich om gryp te krijen op de relaasje tusken taalprofilen en
skoalnivo.
6.	Dosinten Frysk yn it FÛ binne oer it generaal besiele foar it fak en binne de spil yn de manier wêrop’t
it skoalfak Frysk jûn wurdt. It soe foar dy dosinten en foar de kwaliteit fan it ûnderwiis yn it (fak)
Frysk goed wêze wannear’t der, bygelyks yn it ramt fan it taalbelied, in petearsyklus op gong komt,
dêr’t struktureel omtinken yn is foar alle fasetten fan it Frysk op de skoalle.
7.	It is fan belang dat der (taal)belied op it nivo fan de bestjoeren yn it PÛ ûntwikkele wurdt. In faktor
dy’t it dreger makket is dêrby de (tige)fariearre kontekst dêr’t skoallen yn wurkje. Dat freget om
differinsjaasje. It formulearjen en útfieren fan sok differinsjearre taalbelied is ien fan de grutte
údagings voor de kommende perioade.
8.	Op ’e nij de strange skieding tusken Frysk- en net-Frysk taalgebiet besjen. Dy skieding suggerearret in
ôfbeakening dy’t net realistysk mear is. Yn Kollumerlân c.a. binne bygelyks gjin folsleine ûntheffings
mear nedich en ek yn de Stellingwerven is de werklike situaasje mear nuansearre.

Takomstich belied (it kurrikulum lykas bedoeld) op it nivo fan de provinsje, ynstellings en skoallen/
skoalbestjoeren sil hoe dan ek ûntwikkele wurde moatte op grûn fan it idee dat skoallen wakker fan
inoar ferskille, dat de wrâld (en ek Fryslân) meartalich is en dat hanthavening (sjoch oanrikkemedaasje
1) dêrom nuansearre en goed trochtocht syn beslach krije moatte sil. Net allinnich rjochte op it wol/
net foldwaan oan de (nije) kearndoelen, mar benammen rjochte op de ynspannings dy’t de skoalle yn
in spesifike kontekst ferrjochtet om sa fier mooglik te kommen. Dêrby is it goed om ekstra omtinken
te hawwen foar de skoallen yn it Fryske taalgebiet mei in relatyf grut tal learkrêften dy’t ûnfoldwaande
foech hawwe, of dy’t harren ûnfoldwaande betûft fiele foar it jaan fan it (fak) Frysk. Sok belied giet
út fan in ûntwikkeling en ynfolling fan it (fak) Frysk op grûn fan wat in modern meartalich perspektyf
neamd wurde kin.
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> “De diskusje oer nije kearndoelen Frysk kin de lykweardigens fan de taal (en kultuer)
binnen in meartalich konsept werom bringe.”
> “It ‘Taalplan Frysk’ útwreidzje mei in ymplemintaasjestratezjy mei betingsten op it mêd
fan kwaliteitsbeoardieling (tafersjoch), behearsking fan it Frysk troch alle ûnderwiispersoniel en yntegraal
meartalich materiaal foar ek oare fakken, likegoed foar de skoallen dy’t ûnder de WEC falle.”

Bestjoer Feriening Frysk Underwiis (FFU)

14.2.2.	OANRIKKEMEDAASJES:
IT KURRIKULUM
LYKAS ÚTFIERD
Troch de takende taalprofilen is der no in (globaal) byld fan alle yndividuele skoallen yn Fryslân. Dat
gegeven biedt romte om yn it nij te fieren provinsjale belied konkreet en optimaal rekken te hâlden
mei dy spesifike profilen op skoallen en de ambysjes dy’t dêrby formulearre binne.
Lykas earder sein, is de fariaasje tusken skoallen grut en dat freget om ferstannich belied, om
nuansearre hanthavening, wêrby’t rekken holden wurdt mei wat in skoalle yn in spesifike kontekst kin.
Op grûn fan in krityske dialooch is gearwurking tusken skoalle(bestjoer), ynstellings en de provinsje
fereaske. It útgongspunt fan dy dialooch is bygelyks de erkenning fan de meartalige kontekst dêr’t
learlingen yn Fryslân yn opgroeie. Yn dy kontekst foarmje alle oanwêzige talen in rike en ûnmisbere
boarne foar it learen en ûntwikkeljen fan learlingen. Yn Fryslân betsjut dat idealiter dat it (fak) Frysk
en it brûken fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken, altiten mear of minder in rol spylje sil yn it
ûnderwiis op ‘dizze skoalle, yn dizze kontekst’.

9.		De provinsje jout yn har foarnommen belied oan dat skoallen harren ynspanne moatte om it
ûnderwiis yn it (fak) Frysk te ferbetterjen. De measte skoallen hawwe in earste stap setten troch
yn it takende taalprofyl ek ambysjes te formulearjen. Dat jildt foar hast alle skoallen yn it Fryske
taalgebiet. Skoallen sille yn de kommende beliedsperioade oan ’e slach om de kwaliteit fan
it (fak) Frysk yn it takende profyl fuort te sterkjen, of se sette harren yn om in heger profyl te
realisearjen.

De oanrikkemedaasjes 10 en 11 binne rjochte op it relatyf fluch heljen fan resultaten yn in beskaat
taalprofyl:
10.

Primêr Underwiis:

		>	Skoallen mei in A-profyl kinne it ûnderwiis yn it (fak) Frysk fêstlizze en harren fierder
ûntwikkelje yn it brûken fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken, of troch it ferbetterjen
fan it skriuwûnderwiis.
		>	Spesjaal omtinken kin bestege wurde oan it ynfieren fan it skriuwûnderwiis op in grut part
fan de skoallen mei in B-profyl. Dat soe it persintaazje skoallen mei in A-profyl op koarte
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termyn posityf beynfloedzje.
		>	Skoallen mei in C-profyl kinne it ûnderwiis troch mear omtinken te besteegjen oan de
skriftlike taalfeardichheden fuortsterkje (lêzen en skriuwen).
		
>	In soad skoallen mei in leger profyl (E en F) jouwe omtinken oan it Frysk op grûn fan de
motivaasje om ‘wat mei it behâld fan de taal en de kultuer te dwaan’. Der wurdt op dy
skoallen omtinken oan it Frysk jûn troch it harkjen nei ferhalen of te sjen nei útstjoerings fan

SkoalTV. Ek wurde op dy skoallen faak ferskes songen. Troch dy, mear kultureel oriïntearre
aktiviteiten moat it mooglik wêze om faker, struktureler en better omtinken te hawwen foar
it heljen fan (in tal) kearndoelen.
11.

Underbou fan it Fuortset Underwiis:

		>	Skoallen mei in A-profyl jouwe oan mear omtinken jaan te wollen oan it gebrûk fan it Frysk
as ynstruksjetaal by oare fakken. Ek kin it skoalfak Frysk better yn de skoalle fêstlein wurde
troch yn it taalbelied eksplisyt omtinken te hawwen foar it Frysk en/of foar de meartalige
kontekst dêr’t de learlingen yn opgroeie.
		>	Foar skoallen mei in B-profyl jilde deselde oanrikkemedaasjes, mar it profyl kin fierder
fuortsterke wurde troch eksplisyt belied te formulearjen nei taaleftergrûn fan de learlingen,
sadat ek de kearndoelen foar learlingen mei it Frysk as memmetaal helle wurde.
		>	Om fan it C1-profyl nei in B-profyl te groeien, kinne skoallen yn it oanbod omtinken jaan oan
it ferheegjen fan de (aktive) wurdskat en it brûken fan lêsteksten by it sykjen nei ynformaasje.
Mei oanfollings yn de metoade Searje36, of by it tydskrift Linkk, mar ek mei help fan populêre

SkoalTV-programma’s fan Omrop Fryslân kin dat mooglik berikt wurde.
		>	Skoallen mei in C2-profyl hawwe it (fak) net ynroastere en meitsje relatyf in bytsje gebrûk fan
beskikbere boarnen & materialen. Wannear’t skoallen ree binne harren op dy ûnderdielen te
rjochtsjen, dan kinne der fluch foarderings makke wurde.
12.	Stal in task force gear, ûnder oare op basis fan oanrikkemedaasjes 10 en 11, dy’t him rjochtet
op de relatyf flugge ferbetterslach dy’t skoallen mei in spesifyk taalprofyl ynkoarten realisearje
kinne. Ynventarisearje dêrby de foarbylden fan good practices dy’t op it stuit al yn de provinsje
troch ynstellings útfierd wurde.
13.	Omtinken foar (taal)belied, bygelyks mei stipe út de ynstellings wei, is by alle taalprofilen fan
belang. Skoallen mei in profyl leger as in B-profyl hawwe dêrby benammen ferlet fan stipe by de
manier wêrop’t se it (fak) Frysk it bêste stal jaan kinne.

> “In oanbefelling fan ús kant soe wêze om skoallen taalbeliedsmodellen oan te bieden wêryn’t sy per bou
differinsearje kinne. Ferstean, prate, lêze en skriuwe – dit is net altyd de folchoarder wêryn’t bern taal leare, hâld
dêr rekken mei by it ûntwikkeljen en oanbieden fan taalbeliedsmodellen. Sykje oplossings net yn it betinken fan
perfekte modellen, mar yn begelieding op maat, en benutsje de mooglikheden foar oansluting. Mei it biedwurd
meartaligens kinne je net alles oplosse, hoedzje derfoar dat it Frysk net slútpost wurdt.”
> “Foar de provinsje: ynsette op goeie deals, ast wat te bieden hast, freegje wat foar it Frysk werom.”

Marike Elsinga (direksje Sintrum Frysktalige Berne-opfang - SFBO)
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14.

Foech fan learkrêften/dosinten. It moat folle dúdliker wurde wat it foech fan learkrêften/dosinten
krekt ynhâldt en hoe’t him dat ferhâldt mei de bekwamens yn it jaan fan it ûnderwiis yn en fan it
Frysk. Op it stuit wurkje der tefolle learkrêften/dosinten yn it ûnderwiis dy’t gjin foech hawwe, of
harren net betûft fiele. De learare-oplieding sil dêrta mooglik yn gearwurking mei de Afûk, mar
benammen ek mei it wurkfjild, de ynhâld fan de oplieding fan learkrêften/dosinten ôfstimme
moatte op de spesifike fragen fan de skoallen. It giet dan bygelyks om aparte programma’s foar
fan hûs út Frysktalige learkrêften (rjochte op bygelyks skriftlike en didaktyske feardichheden) en
foar net-Frysktalige learkrêften. Dy programma’s binne der wol, mar wurde no noch net genôch
ynset.

> “De learare-opliedingen fuortset ûnderwiis wurkje nau gear mei it
wurkfjild en soene ta wolle op in twingender rol fan de ynspeksje. Dosinten dy’t
ûnder de mjitte oplaat binne, soene op skoalling stjoerd wurde moatte, sadat it
Frysk in serieus te nimmen skoalfak mei kundige dosinten is.”
> “De hegeskoallen biede yn oerlis mei it wurkfjild in rom oanbod foar (nei-)skoalling,
mar dêr meitsje te min minsken gebrûk fan as se net stimulearre wurde fanút
de ynspeksje. Faaks soe de Provinsje yn oerlis mei de ûnderwiisynspeksje
konvenanten mei skoallen ôfslute kinne oer saken as it plak fan it skoalfak Frysk,
fiertaal Frysk en skoalling fan personiel.”

Seksje Frysk (Learare-oplieding Frysk - NHL Stenden Hogeschool)

15.

Kwaliteit fan it oanbod. Der is in tige grutte rykdom en fariaasje oan boarnen & materialen
beskikber foar de skoallen. Fierdere ferbetterings op dit ûnderdiel binne mooglik wannear’t:

		>	Alle troch de provinsje Fryslân subsidiearre metoaden, boarnen en materialen fergees oan
de skoallen beskikber steld wurde. It budzjet Materiële Ynstânhâlding Frysk (MYF) soe dan
foar in part brûkt wurde kinne foar de needsaaklik trochûntwikkeling (ynhâldlik en op it mêd
fan ICT-gebrûk) fan dy metoaden en materialen. It bedrach dat oerbliuwt kin neffens it nije
belied fan de provinsje oer de skoallen ferdield wurde. Dat jild kin dan doelbewust bestege
wurde oan it wiermeitsjen fan de ambysjes fan dy skoallen yn stee fan dat (hast) it folsleine
MYF-budzjet allinnich ynset wurde kin foar de oanskaf fan nije taalmetoaden;
		>	Learkrêften/dosinten stipe wurde by it realisearjen fan in passend oanbod yn de klasse.
Dêrby moat spesifyk tocht wurde oan manieren om te differinsjearjen nei taaleftergrûn en
taalkompetinsjes fan de learlingen;
		>	De ûntwikkeling fan de tematyske oanpak yn de metoade Spoar 8 en Searje 36 ferhastige
wurdt, sadat doelen oangeande funksjoneel mûnling en skriftlik taalgebrûk fan it (fak) Frysk
(by oare fakken) better realisearre wurde;
		>

Ynvestearre wurdt yn de ûntwikkeling fan de kwaliteit en it funksjoneel gebrûk fan SkoalTV.
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> “Der is moai en bydetiids lesmateriaal foar de ûnderbou f.û., mar noch net foar
de boppebou. Dat soe fierder ûntwikkele wurde moatte, sadat alle eksameneasken f.û. dutsen
wurde kinne mei lesmateriaal.”
> “It soe in goed ding wêze om op alle skoallemienskippen in taalkoördinator Frysk te
beneamen om in finger oan de pols te hâlden, te oerlizzen mei direksjes, in fûst te meitsjen wêr nedich.”
> ”De learare-opliedingen fuortset ûnderwiis foarmje in ûnmisbere skeakel yn de lange
en trochrinnende learline fan pjut ta promovendus. Yn dit ferbân past it ek om op it grutte
belang te wizen fan de learstoel Friese taal- en letterkunde oan de RU-Grins en
de master Meartalichheid.”

Seksje Frysk (Learare-oplieding Frysk - NHL Stenden Hogeschool)

16.

Gebrûk fan it Frysk as ynstruksjetaal by oare fakken. Soargje foar in wurkwize dy’t it meartalich
taalgebrûk by oare fakken makliker mooglik makket. Tocht kin wurde oan:

		

a.	Profesjonalisearring fan learkrêften/dosinten op grûn fan konsepten as translanguaging en

CLIL (Content and Language Integrated Learning);
		

b.	It ûntwikkeljen fan in meartalich oanbod, bygelyks koarte ynformative teksten en byldmateriaal
op grûn wêrfan’t learlingen harren kennis fergrutsje kinne by wrâldoriïntearjende fakken, of
dy’t by foarmen fan ûndersykjend leare stypjend binne.

“Soargje foar yntegraasje fan it Frysk yn de saakfakken en yn taalbeskôging. Taalûnderwiis is net
perfoarst allinnich Nederlânsk, mar ek de oare talen, dus in ferbining dêrtusken is wichtich.
It Frysk soe ferbûn wurde moatte oan oare minderheids-/migrantetalen en dialekten sadat it net
sa op harsels stiet. Mear fokus op lêze en skriuwe om alle feardigens ûnder de knibbel te krijen.
Betider yn it kurrikulum ynpasse. Mear materiaal foar CLIL-ûnderwiis yn it Frysk.
Mear ynteraktive wurkfoarmen en digitale helpmiddels. Mooglikheden kreëarje ta gearwurking
tusken skoallen om mei-inoar Fryske projekten te realisearjen.”

Mirjam Günther-van der Meij & Joana Duarte (NHL Stenden Hogeschool)
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14.2.3.	
OANRIKKEMEDAASJES:
IT KURRIKULUM LYKAS BERIKT
It ûndersyk Taalplan Frysk is primêr rjochte op it kurrikulum lykas dat troch de skoallen útfierd wurdt.
Der kinne wat dat oanbelanget dus gjin útspraken dien wurde oer de opbringsten by learlingen fan
it ûnderwiis yn it (fak) Frysk op de skoallen yn Fryslân. Yn dizze paragraaf wurde dêrom allinnich hiel
koart en yn grutte halen oanrikkemedaasjes formulearre dy’t te krijen hawwe mei it kurrikulum lykas

berikt.
De mienskiplike ynset fan skoallen, ynstellings en de provinsje moatte liede ta resultaten op it nivo
fan de learlingen. It is de fraach hokker einresultaat jo dêrby krekt foar eagen hawwe moatte. Op grûn
fan dit ûndersyk en yn de ramten fan de hjoeddeistige kearndoelen betsjut it dat learlingen minimaal
in positive attitude ûntwikkelje oangeande de Fryske taal en kultuer, yn de kontekst fan in wrâld dy’t
meartalich is. Fierders moatte de mienskiplike ynspannings derop rjochte wêze dat learlingen, ôfhinklik fan harren taaleftergrûn en taalkompetinsjes, ‘sa fier mooglik komme’. Foar de iene is dat it goed
yn it Frysk skriuwe kinnen fan teksten, foar de oare is dat ‘it ferstean kinnen’ fan de Fryske taal. De
manier wêrop’t in skoalle ynfolling jout oan it kurrikulum moat lykwols net frijbliuwend wêze. De kontekst fan de regio, de skoalle en de learling, yn kombinaasje mei de kearndoelen en it referinsjeramt

Frysk fungearje dêrby as ‘mjitlatte’.
It evaluaasjesysteem (GRIP) dat no ûntwikkele is, en dêr’t noch altiten oan wurke wurdt, bestiet út
toetsings en evaluaasjeynstruminten foar it folgjen fan de learlingen. It soe goed wêze om skoallen
te stypjen by it ynsetten fan dy ynstruminten. Yn de takomst soe in learling-portfolio dêr ek in rol by
spylje kinne.

“De learprestaasjes Frysk sille leech bliuwe, salang’t skoalbestjoeren en oerheid
it Frysk net earnst nimme (taalstatusplanning), salang’t nei korpus en nivo net sjoen is
(is ‘moanne fisk roas’ genôch?) en likemin nei didaktyk, dus salang’t der ientalich ûnderwiis
Frysk jûn wurdt neist ientalich ûnderwiis Nederlânsk, ynstee fan de yntegrearre metoade mei
yntegrale learmiddels. It ûnderwiisbelied hat gjin politike takomst salang’t der tusken
Fryske skoalbern kânsûngelykheid is yn goed ûnderwiis Frysk: as ûntheffingen ôfhingje
fan regio/regiopolityk. Juridysk hat it belied gjin takomst want it is stridich mei de minskerjochten:
alle bern hawwe rjocht op ûnderwiis yn de eigen taal.”

Sis Tsiis (boargeraksjegroep)
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14.3.

DISKUSJE

It ûndersyk Taalplan Frysk, lykas dat troch it lektoraat Taalgebruik & Leren útfierd is, kin noch op in
tal punten fierder ferbettere wurde. De proseduere kin mooglik ferhastige wurde, de ynhâld fan de
fragelist mear op de spesifike doelgroep ôfstimd en ek de kwaliteit fan de ôfhanneling, fan de digitale
module, de oardering fan de data en de analyzes, it binne allegearre aspekten dêr’t op grûn fan in
evaluaasje mei de opdrachtjouwer en oare partisipanten de kommende perioade oan wurke wurde
moatte sil.
In ferhastiging fan de proseduere kin bygelyks realisearre wurde wannear’t besletten wurdt
dat yn guon gebieten de stipe beheind wurdt ta in tillefoanysk oerlis, of dat de stipe sels hielendal
benefterlitten wurdt. Dêrby kin tocht wurde oan de Waadeilannen, dêr’t alle skoallen in folsleine
ûntheffing foar it Frysk krigen hawwe.
Yn dit ûndersyk wurdt in soad ophongen oan de fraachpetearen dy’t mei de skoallen fierd binne
en nettsjinsteande it feit dat skoallen yn de gelegenheid steld waarden om earlik en objektyf te
antwurdzjen, giet it hjir om claims. Dy claims wurde yn de praktyk net demonstrearre, bygelyks op
basis fan observaasjes yn de klasse. Guon skoallen hawwe sûnder mis sosjaal winsklike antwurden jûn
en hawwe dêrtroch in heger taalprofyl takend krige. Oaren hawwe mooglik foarbylden fan de manier
wêrop’t it (fak) Frysk op skoalle jûn wurdt oer de holle sjoen, wêrtroch’t mooglik in leger taalprofyl
takend is.
As lêste binne wy der as ûndersikers noch net genôch yn slagge om de histoaryske kontekst, de
spesifike kontekst op de skoallen en de kontekst fan ferlykber (earder útfierd) ûndersyk nei de kwaliteit
fan it (fak) Frysk yn it ûnderwiis yn de beskriuwings te yntegrearjen. It is foar ferfolchûndersyk ús
ambysje om sa’n kontekstoanpak nei te stribjen.

Mar no is it oan de provinsje, de ynstellings, de skoallen, de skoalbestjoeren en de Ynspeksje fan it
Underwiis om yn aksje te kommen, want ‘it is mei sizzen net te dwaan’.
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TAHEAKKE I.

KEARNDOELEN FRYSK

Primêr ûnderwiis
TABEL 1 KEARNDOELEN FOAR IT FAK FRYSK FOAR IT PRIMÊR ÛNDERWIIS
Mondeling onderwijs:
Kerndoel 17

De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door
henzelf en anderen.

Kerndoel 18

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die
informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende
onderwerpen.

Kerndoel 19

De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit hun dagelijks
leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.

Schriftelijk onderwijs:
Kerndoel 20

De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende
teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).

Kerndoel 21

De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen met
het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren.

Taalbeschouwing, waaronder strategieën:
Kerndoel 22

De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën
voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

w

Fuortset ûnderwiis
TABEL 2 KEARNDOELEN FOAR IT FAK FRYSK FOAR DE ÛNDERBOU FAN IT FUORTSET ÛNDERWIIS
Deelnemer in een tweetalige cultuur:
Kerndoel 1

De leerling leert de betekenis onderkennen van de tweetalige Friese cultuur voor het dagelijks
leven en leert deze te vergelijken met situaties in de rest van Nederland en daarbuiten.

Kerndoel 2

De leerling leert aan de hand van voorbeelden de specifieke kenmerken van de Friese cultuur
begrijpen en deze in verband te brengen met de historische achtergronden daarvan.

Kerndoel 3

De leerling leert aan de hand van voorbeelden het belang van Friese cultuuruitingen onderkennen
(teksten, muziek, toneel, film, TV en radio) en de betekenis die hij daaraan hecht onder woorden
te brengen.

Voor leerlingen met Fries als tweede taal en voor leerlingen met Fries als moedertaal:
Kerndoel 4a

De leerling leert om via voor hem zinvolle contexten een Friese woordenschat op te bouwen door
verschillende strategieën toe te passen.

Kerndoel 5a

De leerling leert informatie op te zoeken en te ordenen uit schriftelijke en digitale Friestalige
bronnen op basis van vragen over onderwerpen binnen zijn eigen belangstellingssfeer.

Kerndoel 6a

De leerling leert een informeel gesprek in het Fries te voeren met leeftijdgenoten over
onderwerpen uit zijn dagelijks leven.

Voor leerlingen met Fries als moedertaal:
Kerndoel 4b

De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken en zich te houden aan
taalconventies die voor het Fries gelden (spelling, grammaticaal juiste zinnen, woordgebruik).

Kerndoel 5b

De leerling leert het belang van het communiceren volgens gangbare taalregels van het Fries in
formele situaties ontdekken (werkoverleg, planning, discussie).

Kerndoel 6b

De leerling leert Friese verhalen, gedichten en informatieve teksten te kiezen en te lezen die
tegemoetkomen aan zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.

w
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TAHEAKKE II TAALPROFILEN FRYSK
Primêr ûnderwiis
TABEL 3 TAALPROFILEN FOAR IT FAK FRYSK FOAR IT PRIMÊR ÛNDERWIIS
Profiel

Ontheffing voor: Beschrijving profiel:

Profiel A

Geen

Dit profiel houdt in dat het onderwijs in het vak Fries aan alle kerndoelen voldoet;
attitude luisteren, spreken, lezen, schrijven en taalbeschouwing. Als een school aan dit
profiel voldoet, hoeft geen ontheffing te worden verleend.

Profiel B

Kerndoel 21

Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs in attitude, luisteren, spreken en
lezen wordt gegeven en dat er aandacht is voor taalbeschouwing.

Profiel C

Kerndoel 20
Kerndoel 21

Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs in attitude, luisteren en spreken
wordt gegeven en dat er aandacht is voor taalbeschouwing.

Profiel D

Kerndoel 20
Kerndoel 21
Kerndoel 22

Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs wordt gegeven in attitude, luisteren
en spreken. Het mondeling taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling van een positieve
attitude ten opzichte van het gebruik van het Fries, informatie verwerven uit gesproken
Fries en het zich uitdrukken in het Fries. Er wordt geen schriftelijk taalonderwijs in het
Fries gegeven.

Profiel E

Kerndoel 19
Kerndoel 20
Kerndoel 21
Kerndoel 22

Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs krijgen in attitude en luisteren.
Het mondeling taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling van een positieve attitude ten
opzichte van het gebruik van het Fries en informatie verwerven uit gesproken Fries. Er
wordt geen schriftelijk taalonderwijs in het Fries gegeven en de leerlingen gebruiken de
Friese taal mondeling niet actief.

Profiel F

Kerndoel 18
Kerndoel 19
Kerndoel 20
Kerndoel 21
Kerndoel 22

Dit profiel beperkt zich tot mondeling taalonderwijs waarbij een positieve attitude ten
opzicht van het gebruik van het Fries wordt ontwikkeld.

Profiel G

Alle

Dit profiel houdt in dat een school aan geen van de kerndoelen Fries hoeft te
voldoen. Aan de school kan volledige ontheffing van alle kerndoelen worden verleend.
Profiel G is alleen mogelijk voor scholen die zich in Fryslân, maar niet in het Friese
taalgebied bevinden. Dit zijn in ieder geval de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog,
Terschelling, Vlieland en Weststellingwerf en delen van de gemeenten Ooststellingwerf
en Kollumerland en Nieuwkruisland.

w

Fuortset ûnderwiis
TABEL 4 TAALPROFILEN FOAR IT FAK FRYSK FOAR DE ÛNDERBOU FAN IT FUORTSET ÛNDERWIIS
Profiel

Ontheffing voor:

Beschrijving profiel:

Profiel A

Geen

Dit profiel houdt in dat het onderwijs in het vak Fries aan alle kerndoelen voldoet. Als
een school aan dit profiel voldoet, hoeft geen ontheffing te worden verleend.

Profiel B

Kerndoel 4b
Kerndoel 5b
Kerndoel 6b

Dit profiel bevat de kerndoelen die voor alle leerlingen verplicht zijn en kerndoelen die
van toepassing zijn voor leerlingen met Fries als tweede taal en voor leerlingen met
Fries als moedertaal. De kendoelen die uitsluitend bestemd zijn voor leerlingen met
Fries als moedertaal zijn niet opgenomen in dit profiel.

Profiel C1

Kerndoel 4a
Kerndoel 5a
Kerndoel 4b
Kerndoel 5b
Kerndoel 6b

Een school die zich herkent in dit profiel verzorgt onderwijs dat is gericht op de
realisatie van de kerndoelen voor de deelnemer in een tweetalige cultuur en beoogt
daarnaast de leerlingen in staat te stellen een informeel gesprek in het Fries te voeren
met leeftijdsgenoten over onderwerpen uit zijn dagelijks leven.

Profiel C2

Kerndoel 4a
Kerndoel 5a
Kerndoel 6a
Kerndoel 4b
Kerndoel 5b
Kerndoel 6b

Een school die zich herkent in dit profiel verzorgt onderwijs dat is gericht op de
realisatie van de kerndoelen

Profiel D

Alle

Dit profiel houdt in dat een school aan geen van de kerndoelen Fries hoeft te voldoen.
Aan de school kan ontheffing worden verleend voor alle kerndoelen. Profiel D is alleen
mogelijk voor scholen die zich in Fryslân, maar niet in het Friese taalgebied bevinden. Dit
zijn in ieder geval de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en
Weststellingwerf en delen van de gemeenten Ooststellingwerf en Kollumerland en
Nieuwkruisland.
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