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Foaropwurd
It Frysk is de taal dêr’t ik grut mei wurden bin. Foar my is it de
taal fan thús en ús heit en mem. Foar oaren dy’t opgroeie yn
Fryslân is it Frysk miskien net de taal fan thús, mar wol de taal
fan de judoferiening, it toanielselskip of de buorman. Ik fyn it
wichtich dat elkenien ek yn it ûnderwiis Frysk leart. Dat kin in
ferdjipping foarmje yn de taal dy’t al sa gewoan foar je is of
yn de taal dy’t je wol al in bytsje kenne mar noch net sa goed.
Taalfeardigens yn de eigen taal en kennis oer skiednis en kultuer
fan de regio dêr’t je grut yn wurde is fan grut belang foar je
lettere libben, at dat no yn of bûten Fryslân is. It learen yn en
tinken oer taal, kultuer en identiteit is net allinne hiel leuk, it is ek
bagaazje foar it libben. Frysk is foar no en letter.
Sietske Poepjes,
Deputearre foar Fryske taal, kultuer en ûnderwiis provinsje Fryslân
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Wat is Taalplan Frysk 2030?
Taalplan Frysk 2030 is de namme fan it projekt dêr’t de provinsje Fryslân de posysje fan it
Frysk yn alle ûnderwiissektoaren mei fuortsterkje wol. De Fryske taal heart by de Friezen en
ús identiteit. In taal om grutsk op te wêzen en yn te ynvestearjen. It Frysk is net allinnich in
taal om mei-inoar praktysk oer deistige dingen kommunisearje te kinnen. It is ek it middel
dêr’t wy mei tinke kinne, ús djipste gefoelens mei ferwurdzje kinne en ús kreatyf mei uterje
kinne. As provinsje wolle wy alle bern yn Fryslân in kâns biede om de Fryske taal te learen,
as memmetaal of as ekstra taal. In goede behearsking fan de memmetaal is weardefol foar
de taalûntwikkeling. It jout kânsen om ek oare talen maklik eigen te meitsjen.
De Fryske taal is net allinne ferankere yn de Fryske identiteit mar ek yn de ûnderwiiswet
(Wet op Primair Onderwijs en Wet op Voortgezet Onderwijs). Yn de wet stiet, yn saneamde
kearndoelen, beskreaun wat skoallen oanbiede moatte op it mêd fan Fryske taalfeardigens
en kultuerûnderwiis.1
In ynventarisaasje fan alle skoallen hat útwiisd dat net alle skoallen, nettsjinsteande de
wetlike plicht, it Frysk op foldwaande nivo oanbiede. Op basis fan it oanbod Frysk hawwe
de skoallen in profyl takend krigen, werby’t it profyl A it heechste nivo is. Om de fjouwer

Om Fryske lessen op nivo oan te bieden hawwe skoallen oansprekkend lesmateriaal
en lêsboeken nedich en moatte der dosinten wêze dy’t foldwaande kennis fan it Frysk
hawwe. Dit kin ekstra kosten mei him meibringe foar de skoallen. Neist in finansjele
temjittekomming fan it Ryk út foar it oantugen fan lesmateriaal (de Materiële Ynstânhâlding
Frysk) kinne skoallen sûnt 2021 ek subsydzje oanfreegje by de provinsje foar ferskate saken
dy’t it oanbod Frysk op de skoalle fersterkje. Dit kin bygelyks gean om it opstellen fan in
taalbeliedsplan, it folgjen fan kursussen, it frijroasterjen fan dosinten dy’t in kursus folgje of
om kulturele aktiviteiten.
Foar eltse sektor binne der ferskate projekten en aktiviteiten om de skoallen te helpen by
it fuortsterkjen fan de posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis. Taal- en ûnderwiisynstellingen
Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Sintrum Frysktalige Berneopfang (SFBO) en ûnderwiisburo Semko fiere dit út. In gearfetting fan dizze projekten
en aktiviteiten is te lêzen yn dizze publyksferzje fan it projektplan. De resultaten fan
de projekten en aktiviteiten wurde folge en bysteld neffens ferlet en fuortgong fan de
skoallen. Sa wurkje skoallen, ynstellingen en provinsje Fryslân mei-inoar oan it Frysk foar
no en letter.

jier wurdt it oanbod op de skoallen op ‘e nij hifke en krije se in nij profyl takend. Yn 2030
moatte alle skoallen in A profyl hawwe.2
Skoallen hoege dat net allinnich te dwaan. Sy krije stipe fan taal- en ûnderwiisynstellings út
de provinsje en in ‘skoalstiper’ as fêst oansprekpunt. Mei-inoar wurdt sjoen nei de kânsen
en mooglikheden foar de skoalle om groeie te kinnen. Dit is mooglik yn de foarm fan
begelieding, it jaan fan (nei)skoalling en it oanbieden en ûntwikkeljen fan materiaal.
Neist it primêr en fuortset ûnderwiis, dêr’t it Frysk ferplichte is, wol de provinsje ek de
posysje fan it Frysk fuortsterkje yn de ûnderwiissektoaren dêr’t it oanbieden fan it Frysk
net wetlik fêstlein is. Dit is bygelyks it gefal yn de foarskoalske sektor. Yn de earste jierren
is it Frysk tige wichtich om’t it bern in goede taalbasis jout. Yn it middelber en heger
beropsûnderwiis krije studinten de mooglikheid om de eigen taalfeardigens en kennis
oer de Fryske kultuer te ûntwikkeljen dy’t nedich binne foar harren lettere wurk en libben.
Dêrneist leare bern it Frysk it bêste as dit troch de hiele skoalperioade hinne oanbean
wurdt. Sa’n trochgeande learline is fan grut belang foar it goed learen fan de Fryske taal.
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Mear ynformaasje oer it wetlik ramt is te lêzen yn taheakke 1.

2

Mear ynformaasje oer de Taalplan Frysk-profilen is te lêzen yn taheakke 2.
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1 Foarskoalsk

Doelstellingen
•

It foarkommen fan taalferlies en it rjochtdwaan oan de thústaal.

•

It befoarderjen fan taaloerdracht troch it stimulearjen fan de taalûntwikkeling
fan pjutten benammen rjochte op it Frysk.

•

It ferbetterjen fan de oansluting op it primêr ûnderwiis.

Yn de foarskoalske sektor leit de fokus benammen op it foarkommen fan taalferlies en it
rjochtdwaan oan de thústaal. Op dy wize wurdt de taalûntwikkeling fan bern stimulearre
en is der mear oandacht foar taaloerdracht fan âlden op bern. Dêrneist leit der de winsk
om it oanbod yn de foarskoalske sektor better oanslute te litten op it oanbod Frysk yn de
ûnderbou fan it primêr ûnderwiis. It Frysk is troch de jierren hinne goed ferankere yn de
foarskoalske perioade. Ferskillende aktiviteiten en projekten hawwe hjir oan bydroegen.
De fokus leit foar de kommende fjouwer jier op begelieding, bewustwurding, oplieding en
neiskoalling en it oanbieden fan oantreklik materiaal.

Begelieding
Der is in grut en hecht netwurk fan twatalige bernedeiferbliuwen. Om alle âlden de kâns te
jaan om harren bern nei in twatalige opfang te bringen, wurdt wurke oan it útwreidzjen fan
it besteande netwurk. Dêrneist wurdt ek wurke oan it heech hâlden fan de kwaliteit fan de
besteande twatalige lokaasjes. It Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) stipet berneopfanglokaasjes hjirby.

Bewustwurding
Oerdracht fan âlden op bern spilet in wichtige rol yn it behâld fan de taal. It jout de bern de
taalbasis mei foar harren lettere libben. It is fan belang âlden hjiroer te ynformearjen mei
foarljochtingsmateriaal. Ek binne der ferskillende materialen ûntwikkele dy’t (profesjonele)
opfieders stypje kinne by it Frysktalich grutbringen fan (harren) bern. Oansprekkende

Der binne yn Fryslân ûngefear 400 lokaasjes foar berne-opfang of foarskoalske
edukaasje. Sa’n 265 dêrfan binne twatalich (Frysk/Nederlânsk) en oansletten by
it netwurk fan Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

(foar)lêsboeken, ferskes, apps en oar materiaal kinne âlden helpe by it oerdragen fan
it Frysk. Foarbylden binne it Taalkado, dat âlden krije nei de berte fan in poppe, mei
ynformaasje oer meartalich grutbringe, it Heit&Mem tydskrift mei nijsgjirrige ynformaasje
oer allerhande saken dy’t nijsgjirrich binne foar jonge âlden, it echofotolistke dat âlden
meikrije by kontrôle by de ferloskundige en Boekstart, in kofferke dat âlden krije as se

Pinfierder:

Meiwurkjende organisaasjes:

harren bern oanmelde by de biblioteek.
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Jonge bern dy’t nei de basisskoalle geane hawwe troch alle aktiviteiten yn de foarskoalske
sektor faak in moaie twatalige basis meikrigen. Foar de kommende perioade is it fan belang
om de foarskoalske sektor goed oanslute te litten op de ûnderbou fan it basisûnderwiis,
sadat bern trochgeane mei harren meartalige ûntwikkeling.

Oplieding en neiskoalling
De professionals dy’t wurksum binne yn de foarskoalske sektor wurde foar it grutste
part oplaat op de regionale opliedingssintra yn Fryslân. It is dêrom fan belang dat der
yn de oplieding ta pedagogysk meiwurker foldwaande omtinken is foar it belang fan de
memmetaal en it meartalich grutbringen. Om’t dit benammen giet om aktiviteiten binnen
it mbû, is dêr yn it haadstik oer it mbû mear ynformaasje oer te finen. Dêrneist wurdt
der jierliks in tal kursussen of workshops foar pedagogysk meiwurkers organisearre,
fariearjend fan workshops oer materiaal of begelieding oant kursussen Fryske
taalfeardigens.

Materiaal
Foar it goed meartalich opgroeien fan bern is in ryk taaloanbod krúsjaal. By in
minderheidstaal as it Frysk bestiet it risiko dat der ûnfoldwaande oantreklik materiaal
is dat bern helpt by harren taalûntwikkeling. Troch in soad mei bern te praten, (foar) te
lêzen, ferskes te sjongen en op oare boartlike wizen de taal te brûken ûntstiet in stevige
taalbasis dy’t nedich is foar in goede meartalige ûntwikkeling. Om dy reden wurde der de
kommende perioade ferskate nije boekjes, edukative spultsjes en materialen ûntwikkele
en wurdt besteand materiaal, lykas it Tomke-materiaal foar de opfanglokaasjes, hieltyd
trochûntwikkele.
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2 Primêr ûnderwiis

Doelstelling
Alle skoallen (dy’t ûnder de WPO en yn it Fryske taalgebiet falle) biede op syn lêst
yn 2030 it folsleine oanbod kearndoelen foar it Frysk op foldwaande nivo oan yn
alle groepen.

Yn it primêr ûnderwiis wurdt ynset op in folslein oanbod fan de Fryske kearndoelen op
foldwaande nivo en yn alle klassen. Dat jildt foar alle skoallen dy’t ûnder de Wet voor
Primair Onderwijs (WPO) falle en yn it Fryske taalgebiet steane. De bedoeling is dat
alle skoallen dat oanbod foar 2030 op oarder hawwe. De fokus leit foar de kommende
fjouwer jier op begelieding, bewustwurding, oplieding en neiskoalling en it oanbieden fan
oantreklik materiaal.

Begelieding
Skoalstiper
Begelieding fan skoallen is ien fan de wichtichste ûnderdielen fan it plan foar it primêr
ûnderwiis. Skoallen hawwe geregeldwei kontakt mei de skoalstiper en krije op de praktyk
rjochte stipe by it fuortsterkjen fan it Frysk yn harren ûnderwiisprogramma. De skoalstiper
is in fêst kontaktpersoan dy’t de skoalle stipet by it fuortsterkjen fan it oanbod Frysk op
in wize dy’t oanslút by de spesifike skoalle en de doelstellingen fan it Ryk en de provinsje.
Fierder wurdt troch de skoalle yn oerlis mei de skoalstiper bepaald hokker oplieding of
(nei)skoalling der nedich is foar learkrêften, hokker materiaal oft sy brûke wolle yn de
lessen en oan hokker eveneminten de skoalle meidwaan sil. Ek wurdt ôfpraat wat de
skoalle dwaan sil om de bewustwurding fan it tiim, learlingen en/of âlden wat it Frysk en
Frysk yn it ûnderwiis oangiet te befoarderjen.
De skoalstiper stipet de skoalle by de útfiering fan harren ambysjes en hâldt de fuortgong

Der binne yn Fryslân mear as 400 skoallen foar primêr ûnderwiis. Likernôch
80 dêrfan binne oansletten by it netwurk foar trijetalige skoallen. Dat betsjut
dat dy skoallen it Frysk en it Ingelsk net allinne as fak oanbiede, mar ek as

by troch regelmjittich kontakt te hawwen mei de skoalle en by de skoalle del te gean.

Algemiene, spesifike begelieding en netwurken
Njonken de prosesbegelieding troch de skoalstiper kinne skoallen algemiene begelieding

ynstruksjetaal by oare fakken brûke. By de nulmjitting fan Taalplan Frysk 2030

krije by it útfieren fan besteande aktiviteiten en spesifike begelieding by bgl. it

yn 2016 - 2017 is oan 26% fan de skoallen in profyl A takend.

ymplemintearjen fan de moderne taaldidaktyk. Ek kinne skoallen har oanslute by bgl. it
netwurk foar trijetalige skoallen en/of it netwurk foar taalkoördinatoaren, dy’t stipe en
begelieding biede.

Pinfierder:

Meiwurkjende organisaasjes:
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Bewustwurding
It is wichtich om learlingen, âlden en learkrêften bewust te meitsjen fan de mearwearde
fan ûnderwiis yn en oer de Fryske taal en kultuer, de mearwearde fan meartaligens en
de aktiviteiten fan it projekt Taalplan Frysk 2030. Der binne ferskillende aktiviteiten en
dielprojekten dy’t hjir omtinken foar hawwe. Ek binne der eveneminten dy’t bydrage oan
it belibjen fan de Fryske taal en kultuer. Tink dêrby oan eveneminten foar learlingen lykas
SjONG en it Lyts Frysk Diktee. Foar learkrêften is der it twajierliks ûnderwiiskongres om har
ynspirearje en ynformearje te litten oer nije ûntwikkelingen yn û.o. metodyk en materiaal.
Fierder is der omtinken foar it sichtber meitsjen fan it Frysk yn en om de skoalle. Te tinken
falt oan posters, meartalige nammebuordsjes, meartalige (nijs)brieven en Fryske boeken yn
de biblioteek.

Oplieding en neiskoalling
Klasse Frysk is in kursus foar dosinten yn sawol it primêr as it fuortset ûnderwiis, en sawol
it regulier as it spesjaal ûnderwiis. De basiskursus bestiet út acht ynspirearjende lessen mei
algemiene tema’s dêr’t de kursist praktyske tips yn krijt om syn/har lessen Frysk sels op
maat te meitsjen. Tema’s binne taalsosjology, berne- en jeugdliteratuer, skiednis, materiaal
en oanbod. Tagelyk wurdt der wurke oan de Fryske taalfeardigens fan de kursist. Nei de
kursus is der foar learkrêften yn it primêr ûnderwiis de mooglikheid om it foech Frysk te
heljen oan NHL Stenden Hogeschool. Dit kinne sy dwaan troch fjouwer ekstra lessen te
folgjen.

Materiaal
It aktualisearjen fan lesmateriaal en it ûntwikkeljen fan nije materialen is in wichtich doel
yn it plan foar it primêr ûnderwiis. Sa wurdt bgl. de metoade Spoar 8 aktualisearre, wurdt
de helpdesk oars ynrjochte en komme der mear fysike materialen njonken de digitale
metoade. Ek wurdt der materiaal ûntwikkele foar spesifike doelgroepen, bgl. skoallen dy’t
no noch in leger Taalplan Frysk-profyl hawwe.
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3 Fuortset ûnderwiis

Doelstellingen
•

Alle skoallen (dy’t ûnder de WVO en yn it Fryske taalgebiet falle) biede op syn
lêst yn 2030 it folsleine oanbod kearndoelen foar it Frysk op foldwaande nivo
oan yn alle klassen fan de ûnderbou.

•

Op alle skoallen wurdt de mooglikheid bean om it Frysk as eineksamenfak te
kiezen.

Foar skoallen yn it fuortset ûnderwiis (skoallen dy’t falle ûnder de Wet voor Voortgezet
Onderwijs, WVO) jildt dat se op syn lêst yn 2030 in folslein en foldwaande oanbod Frysk
oanbiede moatte oan de learlingen neffens de kearndoelen Frysk. Dit jildt foar alle
klassen yn de ûnderbou. Dêrneist moat op alle skoallen de mooglikheid wêze om it Frysk
as eineksamenfak te kiezen. Om dy doelen te berikken, leit de fokus foar de kommende
fjouwer jier op begelieding, bewustwurding, oplieding en neiskoalling en it oanbieden fan
oantreklik materiaal.

Begelieding
Skoalstiper
Begelieding fan skoallen is ien fan de wichtichtste ûnderdielen fan it plan foar it fuortset
ûnderwiis. Skoallen sille praktykrjochte stipe krije fan in skoalstiper dy’t mei de skoalle
in plan fan oanpak makket foar fjouwer jier. Yn it plan stiet konkreet beskreaun hokker
begelieding de skoalle dêrby nedich hat, hokker organisaasje(s) dy begelieding jaan
sil(le) en de taakferdieling tusken de belutsen organisaasjes en de skoalle. Fierder wurdt
beskreaun hokker skoalling oft der nedich is foar dosinten en hokker materiaal oft sy brûke
wolle yn de lessen. En ek oan hokker eveneminten de skoalle meidwaan sil. Dêrneist wurdt
ôfpraat wat de skoalle dwaan sil om de bewustwurding fan it tiim, learlingen, âlden en/of
dekanen oer it Frysk en Frysk yn it ûnderwiis te befoarderjen.

Der binne ûngefear 90 lokaasjes foar fuortset ûnderwiis yn Fryslân. Op in lyts
part dêrfan, 4 lokaasjes, is it mooglik om meartalich fuortset ûnderwiis te folgjen.
Learlingen fan dy stream krije it Frysk en it Ingelsk net allinne as fak, mar de
talen wurde ek brûkt as ynstruksjetaal by oare fakken. By de nulmjitting fan
Taalplan Frysk 2030 yn 2016 - 2017 is oan 39% fan de lokaasjes in profyl A takend.

De skoalstiper stipet de skoalle by de útfiering fan it plan en hâldt de fuortgong by troch
regelmjittich kontakt te hawwen mei de skoalle en by de skoalle del te gean.

Oandacht foar C-profilen
Der komt spesifyk omtinken foar skoallen mei in C-profyl. De begelieding is derop rjochte
om leechdrompelich te begjinnen mei oandacht foar Frysk yn de lessen. Hjirby wurdt sjoen

Pinfierder:

Meiwurkjende organisaasjes:

nei hokker materiaal of oanpak it bêste oanslút by de ambysjes, ynteresse en doelen fan de
dosint(en). De begelieder sil helpe mei de tarieding fan de lessen, observearje en tips jaan.
It lesmateriaal dat brûkt wurde sil, is spesjaal rjochte op skoallen mei in leech profyl en
bygelyks materiaal dat binnen it projekt Holi-Frysk ûntwikkele is.
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Skriuwûnderwiis
Fan 2021 ôf komt der aparte oandacht foar it skriuwûnderwiis en krije dosinten begelieding
yn it tarieden fan de lessen, by it ûndersykjen hokker eleminten sy fan it skriuwûnderwiis
fersterkje wolle en hokker materiaal dêrby past. Der sil nij materiaal foar ûntwikkele wurde.

Frysk as eksamenfak
It Frysk wurdt op de measte skoallen allinne it earste jier oanbean. Dit wurdt de kommende
jierren útwreide nei de folsleine ûnderbou. Dêrneist is it op dit stuit net op alle skoallen
mooglik om it Frysk as eksamenfak te folgjen. It is de bedoeling dat dit yn de takomst wol
foar alle learlingen op alle skoallen tagonklik wurdt.

Begelieding op bestjoerlik nivo
Boppesteande ûnderwerpen wurde ek meinommen yn petearen op bestjoerlik nivo en
yn oerlis mei dekanen. Ek krije alle bestjoeren yn it fuortset ûnderwiis begelieding by it
opstellen fan in plan dat bydraacht oan it fersterkjen fan it (fak) Frysk op skoallen. Yn dy
petearen sil bepraat wurde hokker stappen de skoallen meitsje sille, hoe’t it bestjoer/
de direksje dêrby helpe kin en wat de ynstellingen dy’t by it Taalplan Frysk 2030 belutsen
binne dêryn betsjutte kinne.

Meartalich ûnderwiis
De skoallen dy’t meartalich fuortset ûnderwiis oanbiede (MFU-skoallen) binne foarbylden
foar oare skoallen, want sy brûke it Frysk as fiertaal by oare fakken ek nei it earste learjier.
Om dit nivo fêst te hâlden en fierder te ûntwikkeljen sil Cedin de skoallen begeliede by
it fuortsterkjen fan de kwaliteit fan it oanbod. Ek sil der spesifike oandacht komme foar
de trochgeande line fan primêr ûnderwiis (ynklusyf trijetalige skoallen) nei it meartalich
fuortset ûnderwiis.
Der wurdt ynset op groei fan it tal skoallen dat meartalich fuortset ûnderwiis oanbiedt.
Skoallen mei in A-profyl dy’t ambysjes hawwe om it Frysk in mear yntegraal plak te jaan
krije de kommende fjouwer jier budzjet foar en begelieding by it eksperimintearjen mei
foarmen fan meartalich ûnderwiis, sûnder de ferplichting ta sertifisearring. Doel dêrfan
is om skoallen hânfetten te jaan en entûsjast te meitsjen om har te ûntwikkeljen ta mfûskoalle. Troch it útwikseljen fan ûnderfinings tusken skoallen by kongressen lykas Fierder
mei Frysk en kongres WOW Frysk 2030 krije dosinten in goed byld fan hoe’t it Frysk in
bredere posysje op skoalle krije kin.
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Oplieding en neiskoalling
Alle jierren wurdt it kongres Fierder mei Frysk organisearre foar dosinten Frysk (yn
oplieding) út it fuortset ûnderwiis en it middelber beropsûnderwiis. Dosinten krije
ynformaasje en skoalling oer alle (nije) ûntwikkelingen dy’t relevant binne foar it fak Frysk.
Yn presintaasjes en wurkwinkels krije se advizen, ynsichten, tips en foarbylden dy’t sy daliks
tapasse kinne yn de Fryske lessen. Ek is it in plak om ynformaasje en tips en trúks út te
wikseljen mei oare dosinten.
Klasse Frysk is in kursus foar dosinten yn sawol it primêr as it fuortset ûnderwiis en mbû,
en sawol it regulier as it spesjaal ûnderwiis. De basiskursus bestiet út acht ynspirearjende
lessen mei algemiene tema’s dêr’t de kursist praktyske tips yn krijt om harren lessen Frysk
sels op maat te meitsjen. Tema’s binne taalsosjology, berne- en jeugdliteratuer, skiednis,
materiaal en oanbod. Tagelyk wurdt der wurke oan de Fryske taalfeardigens fan de kursist.
Kursisten dy’t har nei de kursus fierder bekwame wolle, kinne kieze foar in oplieding ta
earstegraads of twaddegraads dosint Frysk.

Materiaal
It aktualisearjen fan lesmateriaal en it ûntwikkeljen fan nije materialen is in wichtich doel
yn it plan foar it fuortset ûnderwiis (en oare nivo’s). Sa wurdt bgl. de metoade Searje 36
aktualisearre en is der in helpdesk dy’t alle dagen beskikber is foar (technyske) fragen.
Foar de trochgeande lêsline wurdt der foar Searje 36 oanfoljend materiaal foar lêzen
ûntwikkele. Dêrneist wurdt it oanbod fan Fryske boeken yn de skoalbiblioteek oanfolle en
wurdt it materiaal foar Frysk as eksamenfak aktualisearre.
Nij is dat der no spesjaal materiaal ûntwikkele wurdt foar skoallen mei in C-profyl, bedoeld
om harren te ynspirearjen om it oanbod foar it Frysk te ferbreedzjen. Skoalle kinne hjir

Bewustwurding
Om learlingen, dosinten, âlden, dekanen en direksjes bewust te meitsjen fan de eftergrûn
en de mearwearde fan Frysk en meartaligens wurde der ferskate (besteande en nije)

fysyk lesmateriaal foar brûke, dat makke wurdt op basis fan ûnderdielen út de digitale
lesmetoade Searje 36. Dêrneist komt der in ôfdieling ûnderwiis yn de websjop fan de Afûk
dêr’t al it fysike materiaal te bestellen is.

aktiviteiten oanbean. Sa binne der eveneminten foar learlingen as SjONG, FeRstival, it
Grut Frysk Diktee en LêsNo dy’t de wille om it Frysk te brûken fergrutsje. Foar dosinten
is der it ûnderwiiskongres WOW Frysk 2030 om harren te ynspirearjen en op de hichte te
hâlden fan ûntwikkelingen yn metodiken en lesmateriaal.
Dekanen spylje in wichtige rol by it advisearjen fan learlingen en harren âlden oangeande de kar
fan fakken. Om dekanen de mearwearde fan it (eksamen)fak Frysk foar de lettere beropskontekst
fan learlingen sjen te litten, wurdt der ynformaasjemateriaal foar dekanen ûntwikkele.
Om it Frysk mear sichtber te meitsjen yn it skoalgebou krije skoallen materialen en tips.
Te tinken falt oan posters, meartalige nammebuordsjes, meartalige (nijs)brieven oan
learlingen en âlden en Fryske boeken yn de biblioteek.
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4 Middelber beropsûnderwiis

Doelstelling
Foar alle learlingen de mooglikheid biede om Frysk te learen yn in op it berop
ôfstimde kontekst en dat ûnderdiel meitsje fan it kurrikulum.

Studinten fan it middelber beropsûnderwiis komme yn har lettere wurk en libben faak yn
oanrekking mei de Fryske taal. Om dy reden is it goed om it Frysk in stevich en bestindich
plak te jaan yn it kurrikulum fan it mbû. Dat jildt net allinne foar de op it berop ôfstimde
kontekst mar ek foar algemiene fakken en fakken rjochte op persoansûntwikkeling. De
kommende perioade wurdt der, yn gearwurking mei de Regionale Opliedingssintra’s yn
Fryslân, wurke oan it taalbewustwêzen, taalhâlding en taalfeardichheden Frysk fan mbûstudinten.

Taalbewustwêzen en taalhâlding
Om studinten ta te rieden op in folweardige dielname oan de maatskippij, krije mbûstudinten it fak boargerskip. By dat fak boargerskip is der omtinken foar de feardichheden,
de hâlding en kennis dy’t beskreaun steane yn fjouwer boargerskipsdiminsjes: de
polityk-juridyske diminsje, de ekonomyske diminsje, de maatskippij-sosjale diminsje en
de diminsje fitaal boargerskip. Oant no ta hat der net in soad omtinken west foar de
posysje fan meartaligens en it Frysk by it fak boargerskip. Dat wylst der in soad nijsgjirrige
oanknopingspunten binne om it boargerskipsûnderwiis yn Fryslân te ferrykjen. Tink
bygelyks oan de rol fan meartaligens en it Frysk yn it deistich libben fan de studint, de
(mear)wearde fan meartaligens en it Frysk by it grutbringen fan bern, mar ek de juridyske
status fan it Frysk en de meartalige kontekst yn Nederlân en Europa. Yn de kommende

Foar Fryslân is it middelber beropsûnderwiis tige wichtich. Meastentiids hawwe

beliedsperioade sil wurke wurde oan it realisearjen fan in passend oanbod op it mêd fan

de minsken mei in mbû-oplieding in soad klantekontakt en binne hja wurksum

taalbewustwêzen en taalhâlding binnen boargerskipsfoarming op it mbû.

yn sektoaren dêr’t kommunikaasje in grutte rol spilet. In goed plak fan it Frysk

Studinten moatte ek taret wurde op in meartalige beropskontekst en wurkomjouwing.

en mear omtinken foar taalbewustwêzen, meartaligens en it Frysk yn it mbû

Om’t it grutste part fan de mbû-studinten yn Fryslân wenjen en wurkjen bliuwe sil, is it

hat dan ek direkt effekt op de posysje fan it Frysk yn fansels it ûnderwiis, mar

wichtich om dêrby goed omtinken te hawwen foar de meartalige situaasje yn Fryslân. Foar

foaral ek yn ús deistich libben én yn it ekonomysk ferkear. Yn Fryslân binne der
3 ROC’s dy’t oansletten binne by it projekt Taalplan Frysk 2030: Friese Poort,

studinten is it wichtich dat sy ynsjoch krije yn de meartalige situaasje yn Fryslân en yn de
rol fan taalgebrûk yn harren berop. Troch tûk taalgebrûk kin der in relaasje opboud wurde
mei klanten/kliïnten/pasjinten en ûntsteane der bettere wurkresultaten.

Friesland College en Aeres.
Yn de foargeande perioade is der in earste oanset makke foar in trainingsprogramma
‘taalbewustwêzen en taalhâlding yn de beropspraktyk’ foar opliedingen op it mêd fan

Pinfierder:

Meiwurkjende organisaasjes:

Underwiis en Pedagogyk. Dit biedt in ramt foar in breed trainingsoanbod foar ferskate
beropsopliedingen. Oan de ein fan dizze beliedsperioade lizze der seis (trainings)programma’s
oanslutend by ferskate beropsopliedings, rjochte op taalbewustwêzen en taalhâlding by de
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spesifike beroppen. Dêrmei krije taalbewustwêzen en taalhâlding de kommende perioade
in fêst plak yn it lesoanbod fan alle studinten fan de oanbelangjende opliedingen.

Taalfeardichheden Frysk
Studinten kinne harren it Frysk eigen meitsje, of harren nivo fan it Frysk ferheegje, troch
diel te nimmen oan it kardiel Frysk. Fan skoaljier 2016-2017 ôf hawwe mbû-studinten de
ferplichting om elts lesjier ien kardiel te folgjen út in breed ferskaat oan kardielen; it kardiel
Frysk is dêr ien fan. Foar it kardiel is in basisline ûntwikkele dy’t tapasber is by studinten fan
alle opliedingen. Dit generike programma jout omtinken foar algemiene taalfeardichheden
lykas wurdskat, tiidwurden, stavering en grammatika en sil hieltyd by de tiid holden wurde.
Der wurde gearkomsten mei dosinten organisearre om te sjen oft it programma noch
foldocht of eventueel oanpast wurde moat. Ofhinklik fan it ferlet kin in wurkgroep ynsteld
wurde om ien en oar fierder út te wurkjen. It doel is dat dit programma jierliks brûkt
wurdt troch in groeiend tal studinten (ferwachting: 2021 en 2022: 500 studinten, 2023: 750
studinten, 2024: 1000 studinten).
Neist it generike programma mei omtinken foar stavering en grammatika moatte ek alle
studinten dy’t it kardiel Frysk keazen hawwe de taal yn harren takomstige beropspraktyk
tapasse. Sa moatte studinten ûndersyk dwaan nei de posysje fan it Frysk yn harren
sektor, neitinke oer it plak fan it Frysk op harren staazjeplak of sels wurkje oan projekten/
produkten dy’t oanslute by de beropspraktyk. Wichtich dêrby is in goede gearwurking en
ôfstimming mei bedriuwen út de sektor.
De kommende perioade sil der mei ferskate opliedingen en organisaasjes gearwurke
wurde om mei-inoar passend materiaal en útdaagjende opdrachten te ûntwikkeljen. Om dit
te realisearjen sille der alle jierren yn alle gefallen twa wurkgroepen dwaande wêze om in
beropsspesifike ynfolling foar it programma te ûntwikkeljen oangeande taalfeardichheden
Frysk.

Eksaminearje en sertifisearje
It eksaminearjen fan it Frysk yn it beropsûnderwiis is in útdaging, krekt om’t njonken de
taalbehearsking ek de tapassing yn de praktyk sa wichtich is. Dêrby is it wichtich om it
grutte ferskaat oan studinten ôfkomstich fan it fuortset ûnderwiis goed op te heinen en
dêrby ek te soargjen foar in goede keppeling mei it hbû en de folwoeksene-edukaasje. De
studinten binne de professionals fan de takomst en dêrom is in dúdlike nivo-oantsjutting
nedich dy’t oanjout wat se mei dit nivo oankinne yn de praktyk. Ek foar de trochstream nei
in ferfolchoplieding is dit fan belang om’t it romte jout foar trochûntwikkeling.
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Fierder wurdt der mei ferskate fertsjintwurdigers fan it Fryske mbû sjoen nei it gebrûk fan
it Frysk op skoallen en as fiertaal by oare fakken. Der wurdt sjoen nei mooglikheden ta it
realisearjen fan in oantreklik kursusoanbod foar meiwurkers yn it mbû, neist it besteande
oanbod Klasse Frysk foar dosinten.
Yn de beropspraktyk fungearje studinten as ambassadeurs foar harren eigen wurkfjild.
Studinten wurkje harren ideeën út en bringe dat fierder binnen harren wurkplak. Dêrtroch
wurde bedriuwen mei in suksesfolle en nijsgjirrige oanpak it perfekte promoasjemiddel
oangeande de sichtberens fan it Frysk yn harren sektor en regio.

Trochgeande lêsline
Mei it projekt Anno N. is in moaie ferbining lein tusken it primêr ûnderwiis en it mbû. Dit
projekt, mei byhearrend lêsprojekt, sil fierder útrôle wurde, benammen ûnder studinten
fan de opliedingen ta ûnderwiisassistint en pedagogysk meiwurker (OAPW). Mar ek by
oare opliedingen lizze noch in soad kânsen om de studinten (mear) oan it Frysk lêzen te
krijen. Der wurdt in keppeling makke mei it suksesfolle lêsbefoarderingsprojekt LêsNo foar
learlingen fan it fuortset ûnderwiis. Alle jierren wurde op syn minst fjouwer boekekasten
mei Fryske boeken pleatst op mbû-lokaasjes yn Fryslân.

De kommende perioade sille besteande eksamens trochûntwikkele wurde om it nivo fan
de studinten goed hifkje te kinnen. Dêrby moat de klam noch mear komme te lizzen op de
praktyk en de ûntwikkeling fan de studint yn de lessen.
In eksamen- en sertifisearringkommisje sil ûndersykje hoe’t de ferskillende sertifikaten
oangeande it Frysk yn it middelber en heger beropsûnderwiis en it folwoeksenûnderwiis
better op inoar oanslute kinne. Yn in advys oan de provinsje sil de kommisje beskriuwe
wat foar oanpassingen der nedich binne by besteande eksamen- en toetsynstruminten om
mear oersjoch te krijen yn de taalbehearskingsnivo’s dy’t keppele binne oan de ferskillende
sertifikaten.

Sichtberens en it gebrûk fan it Frysk
Om in goed ûntwikkelklimaat foar studinten op it mêd fan it Frysk te realisearjen is it
wichtich om it Frysk yn de direkte omjouwing fan de studint sichtber te meitsjen en in
folweardich plak te jaan yn it ûnderwiis. Alle jierren sil der op ien of mear lokaasjes fan it
Fryske mbû in lytsskalige kampanje wêze oangeande de sichtberens fan it Frysk. Studinten
dy’t in sertifikaat Frysk helje krije in lyts pakketsje mei oansprekkend materiaal dat gaadlik
is foar fierdere fersprieding om sa omtinken te freegjen foar it Frysk.

24

25

5 	Heger beropsûnderwiis, wittenskiplik
ûnderwiis en kursusoanbod

Doelstellingen
•

Foar alle learlingen de mooglikheid biede om Frysk te learen yn in op it berop
rjochte kontekst en it boargjen fan it Frysk yn de oplieding ta learaar foar it
basisûnderwiis (Foech Frysk) en dosint foar it fuortset ûnderwiis en mbû, hbû
(1e en 2e graads).

•

Foar elkenien dy’t de taalfeardichheid yn it Frysk ferbetterje wol, is der in
geskikte kursus.

•

It kursusoanbod is dúdlik opinoar ôfstimd en gearhingjend, ek mei de
taalfeardichheidskursussen dy’t op mbû en hbû oanbean wurde.

De kommende fjouwer jier is der yn it hbû, wû en kursusoanbod foar folwoeksenen
omtinken foar foech, bekwamens, neiskoalling en sichtberens. Foech en bekwamens
foarmje de kearn fan it wurkjen op de learare-opliedingen (pabû en de earste- en
twaddegraads opliedingen ta dosint Frysk yn it fuortset ûnderwiis en it middelber
beropsûnderwiis oan NHL Stenden Hogeschool). Neiskoalling en sichtberens rjochtsje
har op it brede oanbod opliedingen en har studinten oan NHL Stenden Hogeschool. It
neiskoallingsoanbod rjochtet har ek op learkrêften en dosinten dy’t al wurksum binne yn
it ûnderwiisfjild. Fierder wurdt foarsjoen yn in geskikte kursus foar elkenien dy’t de eigen
taalfeardichheid yn it Frysk ferbetterje wol.

NHL Stenden Hogeschool is de grutste hegeskoalle fan Fryslân. Sy biedt de pabûoplieding oan, dêr’t it beheljen fan it foech Frysk in ferplichte ûnderdiel fan wurden
is. Ek is it mooglik, yn gearwurking mei de Ryksuniversiteit Grins, om in akademyske
(meartalige) pabû-oplieding te folgjen. Ek wurde de earste- en twaddegraads learareoplieding Frysk foar it fuortset ûnderwiis fersoarge troch NHL Stenden Hogeschool.
Dêrby is it ek mooglik om in dûbele graad Frysk-Nederlânsk te heljen.

Foech
It foech rjochtet him op taalfeardigens, taalkunde, literatuer, kultuer en fakdidaktyk. It
oanbod wurdt realisearre neffens de Kennisbasis Frysk pabû en de Kennisbasis Frysk
earste- en twaddegraads fan NHL Stenden Hogeschool. Mei yngong fan it skoaljier 20202021 is it foech Frysk in fêst en ferplichte ûnderdiel fan it kurrikulum fan de pabû oan NHL
Stenden Hogeschool yn Ljouwert. Dat betsjut dat it foech Frysk dêrmei in fereaske wurden

De Ryksuniversiteit Grins biedt in bacheloroplieding Minorities and Multilingualism

is om yn Ljouwert in pabû-diploma te beheljen. Sa wurdt bydroegen oan it fuortsterkjen

oan, mei dêryn opnommen in opsjonele spesjalisaasje yn it Frysk. Ek biedt de RuG

fan de kwaliteit fan de Fryske taal en kultuer yn it (spesjaal) basisûnderwiis.

in masteroplieding ta earstegraads learaar Frysk en in master Multilingualism
(ferbûn oan de alfde fakulteit ‘Campus Fryslân’) oan. Ek binne der promovendy

Dêrneist wurket NHL Stenden Hogeschool yn Ljouwert oan it oanbieden fan in fiifjierrige
pabû, dêr’t studinten de kâns krije om njonken it pabû-diploma ek it twaddegraads foech
Frysk te heljen.

oansteld dy’t ûndersyk dogge nei it Frysk of oan Fryslân relatearre ûnderwerpen.

Pinfierder:

Meiwurkjende organisaasjes:

27

Bekwamens
Bekwamens rjochtet him op profesjonalisearring, de keppeling fan Frysk mei oare fakken
en leargebieten en it ferrjochtsjen fan ûndersyk troch studinten yn saneamde design
based education settings. Dit is in nije aktiviteit by NHL Stenden Hogeschool dy’t him
rjochtet op it brûken fan it Frysk troch dosinten fan oare fakken of leargebieten. It giet om
ymplisyt taalûnderwiis en/of it wurkjen mei in Content and Language Integrated Learning
(CLIL) oanpak.

Neiskoalling
Neiskoalling is rjochte op sawol it taalbewustwêzen, de feardigens as de bekwamens
fan studinten fan bygelyks de Akademyske pabû yn Grins, of fan oare opliedingen lykas
de soarchopliedingen. In oare doelgroep wurdt foarme troch besteande learkrêften
en dosinten yn bygelyks it primêr ûnderwiis, it fuortset ûnderwiis, it middelber
beropsûnderwiis en it heger beropsûnderwiis.
Njonken de kursus Klasse Frysk (sjoch earder yn dit projektplan) wurdt der foar Frysktalige
studinten oan NHL Stenden Hogeschool in online kursus Frysk beskikber steld. De online
kursus is rjochte op it oanlearen fan de skriuwtaal. It beëage einnivo is B1. Hjiroan
relatearre wurdt besjoen oft de hegeskoalle yn inselde foarm ek in yntroduksje fan Fryslân
en it Frysk oanbiede kin oan studinten en meiwurkers dy’t fan bûten de provinsje komme.

Sichtberens
Op NHL Stenden Hogeschool sels wurdt ek wurke oan de sichtberens fan it Frysk. Sa wurdt,
ek oan studinten fan om utens, sjen litten wat de Fryske taal is en hoe’t it syn plak hat yn de
maatskippij. Ek draacht it ferheegjen fan de sichtberens fan it Frysk op de hegeskoalle by
oan de fanselssprekkendheid fan it Frysk.
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6 Spesjaal ûnderwiis

Doelstelling
Alle skoallen (dy’t ûnder de WEC en yn it Fryske taalgebiet falle) hawwe oandacht
foar de thústaal fan it Fryske bern.

Oant no ta hat der net in soad oandacht west foar it Frysk yn it spesjaal ûnderwiis. Dat
wol de provinsje mei yngong fan de nije beliedsperioade feroarje. Lykwols freget dizze
doelgroep maatwurk en binne de skoallen frij om it oanbod Frysk sa yn te rjochtsjen sa’t it
it bêste past by harren learlingen. It wichtichste is dat alle skoallen yn it Fryske taalgebiet
dy’t falle ûnder de WEC (Wet op Expertisecentra) oandacht hawwe foar de thústaal fan
Fryske bern. De fokus leit foar de kommende fjouwer jier op begelieding, bewustwurding,
oplieding en neiskoalling en it oanbieden fan oantreklik materiaal.

Begelieding
Foar it spesjaal ûnderwiis is de doelstelling dat yn 2030 alle skoallen oandacht hawwe foar
de thústaal fan it Fryske bern. Dêrom krije skoallen begelieding fan in skoalstiper dy’t de
skoalle helpe sil yn kaart te bringen hoe’t de skoalle al oandacht hat foar it Frysk as thústaal
en hoe’t hjir in ympuls oan jûn wurde kin. De skoalstiper makket tegearre mei de skoalle in
groeiplan en stipet by de útfiering, de evaluaasje en it oanskerpjen dêrfan.

Der binne yn Fryslân 21 skoallen/lokaasjes, 10 lokaasjes foar primêr ûnderwiis
en 11 foar fuortset ûnderwiis, dy’t ûnder de Wet op de Expertisecentra falle.
De measte skoallen falle ûnder kluster 3 (ûnderwiis foar hiel dreech learende
bern, learlingen mei lichaamlike en/of ferstanlike beheinings, lang sike bern
en learlingen mei epilepsy) en kluster 4 (ûnderwiis foar hiel dreech op te fieden

De skoalstiper sil de skoalle ek begeliede by it skriuwen fan in taalbeliedsplan dêr’t it Frysk
yn opnommen wurdt en de oandacht foar de taal yn boarge wurdt.
Dêrneist kinne skoallen gebrûk meitsje fan in memmetaalsprekker en/of in taalstiper dy’t
de dosinten dy’t it Frysk net as memmetaal hawwe stypje. Memmetaalsprekkers binne
frijwilligers dy’t ien kear yn de wike of twa wike in deidiel op skoalle komme om yn de
beukerklasse it Frysk oan te bieden. In taalstiper is in persoan mei in ûnderwiiskwalifikaasje

bern, bern mei psychiatryske steurnissen of earnstige gedrachsproblemen, lang

dy’t de learkrêft yn de midden- en boppebou fan de basisskoalle stipet by it stal jaan fan in

sike bern sûnder in lichaamlike beheining en skoallen dy’t ferbûn binne oan

Fryske les.

pedologyske ynstituten). Der is ien skoalle foar kluster 2 (ûnderwiis foar (hast)
dôve bern en bern mei earnstige spraak-/taalswierrichheden). Der is yn Fryslân
gjin lokaasje foar kluster 1 (ûnderwiis foar bern mei fisuele beheining).

Bewustwurding
Lykas foar de reguliere skoallen foar primêr en fuortset ûnderwiis kinne de skoallen foar
(fuortset) spesjaal ûnderwiis dielnimme oan aktiviteiten lykas SjONG, FeRstival en it Grut
of Lyts diktee. Dosinten kinne dielnimme oan it twajierliks ûnderwiiskongres mei ferskate
wurkwinkels.

Pinfierder:

Meiwurkjende organisaasjes:

31

Oplieding en neiskoalling
Klasse Frysk is in kursus foar dosinten yn sawol it primêr as it fuortset ûnderwiis.
De basiskursus bestiet út acht ynspirearjende lessen mei algemiene tema’s dy’t de
kursisten foarsjogge fan praktyske tips om harren lessen Frysk sels op maat te meitsjen.
Dy neiskoalling is ek geskikt foar learkrêften út it spesjaal ûnderwiis. Tema’s binne
taalsosjology, berne- en jeugdliteratuer, skiednis, materiaal en oanbod. Tagelyk wurdt
der ek wurke oan de Fryske taalfeardigens fan de kursist. Nei de basiskursus is der de
mooglikheid om it foech Frysk foar it basisûnderwiis yn fjouwer ekstra lessen te heljen, en
dosinten yn it fuortset ûnderwiis kinne trochstreame nei de dosinte-oplieding Frysk.

Materiaal
Oersjoch fan besteande materialen
Yn gearwurking mei leararen út it (fuortset) spesjaal ûnderwiis wurdt der in ynventarisaasje
makke fan al it lesmateriaal en alle projekten dy’t skoallen foar (fuortset) spesjaal ûnderwiis
brûke kinne om omtinken te jaan oan it Frysk, passend by harren ambysjes. Dit oersjoch
wurdt beskikber steld op de webside fan Taalplan Frysk 2030. Dêrneist krije alle skoallen
in skoalspesifike learomjouwing. Dêr steane de materialen klear dy’t spesifyk foar harren
skoalle geskikt binne. Dit wurdt bepaald op basis fan it learferlet fan de learlingen. Sa kinne
der kombinaasjes fan modulen makke wurde út bygelyks Spoar 8 en Searje 36, mar ek
útstjoeringen fan Omrop Fryslân Tsjil. Sa wurdt it foar de dosinten makliker om geskikt
materiaal te finen.

Oanfoljend materiaal
Skoallen foar spesjaal ûnderwiis hawwe ferlet fan oar materiaal as reguliere skoallen.
Dêrom sil der ek spesifyk materiaal ûntwikkele wurde foar it spesjaal ûnderwiis. It doel is
dat leararen yn it (fuortset) spesjaal ûnderwiis neist de metoadyske materialen ek gebrûk
meitsje kinne fan ferskate oanfoljende, op de doelgroep ôfstimde, materialen om omtinken
te jaan oan Frysk en it Frysk sichtber te meitsjen yn de klasse.
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Taheakke 1
Efterlizzende beliedsdokuminten en wetlik ramt

Efterlizzende beliedsdokuminten

De Beleidsregel voor het verkrijgen van ontheffing voor het vak Fries in het primair

By de beliedsfoarming fan Taalplan Frysk 2030 hawwe njonken It is mei sizzen net te

en voortgezet onderwijs is op 26 juny 2015 publisearre yn it Provinciaal Blad. Yn de

dwaan ek oare rapportaazjes ynfloed hân, yn it bysûnder de temarapportaazjes Frysk fan

beliedsregel binne ferskate fêststellingsprofilen ynrjochte, dy’t basearre binne op de

de Ynspeksje fan it ûnderwiis Tusken winsk en wurklikheid (2010) en Sizzen is neat,

ferskillende kearndoelen foar it Frysk. In profyl A hâldt yn dat skoallen alle kearndoelen

dwaan is in ding (2019). De Taalplan Frysk 2030 beliedsdoelstellings binne fêstlein yn

foldwaande oanbiede. De folsleinens fan it oanbod kearndoelen rint ôf oant profyl G

ferskillende dokuminten: Bestjoersakkoart Lok op ien (2019-2023), Beliedsbrief

foar it primêr ûnderwiis en in profyl D foar it fuortset ûnderwiis wêrby’t gjinien fan de

Nij Poadium (2021-2024) en de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (2019-2023).

kearndoelen foldwaande oanbean wurdt. Profyl G (pû) of profyl D (fû) kin allinne ferliend
wurde oan skoallen dy’t bûten it Fryske taalgebiet falle. Mei it projekt Taalplan Frysk
skoalbesiten wurdt útfiering jûn oan dy beliedsregel en kin de provinsje bystjoere op it
oanbod Frysk op skoallen.

Wetlik ramt
Yn de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs

Ek hawwe Provinsjale Steaten fan Fryslân yn 2014 it foech fan it Ryk oerdroegen krigen om

(WVO) stiet oanjûn dat skoallen yn de provinsje Fryslân dy’t ûnder ien fan dizze beide

nije kearndoelen foar it Frysk, ûnder auspysjes fan de minister, fêst te stellen. Oan dit foech

wetten falle, ferplichte binne om ûnderwiis yn de Fryske taal te fersoargjen. De doelen dy’t

wurdt útfiering jûn mei it projekt Kurrikulum.frl.

skoallen neistribje moatte oangeande it Frysk binne fêstlein yn saneamde kearndoelen.
De kearndoelen binne fêstlein yn it Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en it Besluit
kerndoelen onderbouw VO.
Yn it ferline koe op basis fan de WPO en de WVO allinne folsleine (foar alle kearndoelen)
— net parsjele (foar in part fan de kearndoelen) —ûntheffing ferliend wurde. Doe is
ynsidinteel folsleine ûntheffing ferliend oan skoallen dy’t bûten it Fryske taalgebiet falle,
bygelyks oan skoallen op de Waadeilannen.
Yn 2010 hat de Stjoergroep Hoekstra (Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese
taal van Rijk naar de provincie Fryslân, Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en
rekenschap voor de provincie Fryslân, 2 july 2010) advisearre om de WPO en de WVO
sadanich oan te passen dat Deputearre Steaten de ûntheffing fan de ferplichting om it
Frysk op skoallen foar primêr en fuortset ûnderwiis net allinne folslein, mar ek parsjeel
ferliene te kinnen.
It advys fan de Stjoergroep Hoekstra is opfolge en op 1 augustus 2014 is de wiziging fan
de WPO (kêst 9; lid 4) en de WVO (kêst 11e; lid 1) op dit punt yngien. Nei oanlieding fan de
wizigingen fan de WPO en de WVO is in beliedsregel fêststeld, wêrby’t rekken hâlden wurdt
mei de nijste ôfspraken, befiningen en ynsjoggen oangeande de Fryske taal yn it ûnderwiis.
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Kolofon

Taheakke 2

De Fryske taal is ûnskiedber fan de Friezen en ús identiteit. In
taal om grutsk op te wêzen én yn te ynvestearjen. As provinsje

Taalplan Frysk-profilen

wolle wy alle bern yn Fryslân in kâns biede om de Fryske taal te
learen. Dêrom moat uterlik yn 2030 it fak Fryske taal en kultuer
op alle basisskoallen en skoallen foar it fuortset ûnderwiis op
foldwaande nivo oanbean wurde. By foarskoalske edukaasje,
mbû, hbû, universiteit en it spesjaal ûnderwiis kieze wy foar it
fuortsterkjen fan de trochgeande learline. Sa komme bern fan

Primêr ûnderwiis | Oersjoch profilen en kearndoelen

alle jierren yn oanrekking mei de Fryske taal, fan berne-opfang
oant heger ûnderwiis. De provinsje set him dêrfoar yn mei taalen ûnderwiisynstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL

Wat moat

Stenden, Omrop Fryslân, Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO)

ik oanbiede

en ûnderwiisburo Semko. Mar boppedat wurkje wy mei dosinten,

om in profyl heger

skoallen en skoalbestjoeren. Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk

te kommen?

PROFYL D
PROFYL F
Kearndoel:
17

Oanbiede:
• Positive attitude

PROFYL E
Kearndoel:
17, 18, 22

Oanbiede:
• Positive attitude
+ Harkje

PROFYL B

PROFYL C

Kearndoel:

Kearndoel:

17, 18, 20, 22

17, 18, 19, 22

Oanbiede:

Oanbiede:

• Positive attitude
• Harkje
+ Taalbeskôging
+ Lêze

• Positive attitude
• Harkje
+ Taalbeskôging
+ Prate/yn petear

Kearndoel:
17, 18, 19, 20, 22

Oanbiede:
• Positive attitude
• Harkje
• Taalbeskôging
+ Prate/yn petear
+ Lêze

PROFYL A
Kearndoel:
17, 18, 19, 20, 21, 22

2030 yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle
ûnderwiisnivo’s. Frysk, foar no en letter.

Oanbiede:
• Positive attitude
• Harkje
• Taalbeskôging
• Prate/yn petear
• Lêze
+ Skriuwe

In taljochting op de profilen is te finen op de webside fan Taalplan Frysk 2030.

Utjefte
Provinsje Fryslân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Fotografy
Leo Postma, provinsje Fryslân
Side 23 & 24: Afûk

Fuortset ûnderwiis | Oersjoch profilen en kearndoelen

Side 33: Annelies Brouwer, Semko.

Untwerp
Wat moat

Annelies Ruesink, provinsje Fryslân

ik oanbiede

PROFYL A

om in profyl heger

Kearndoel:

te kommen?

1, 2, 3, 4a, 5a, 6a, 4b*,

PROFYL B
PROFYL C2
Kearndoel:

PROFYL D
Kearndoel:
-

Oanbiede:
-

1, 2, 3

Oanbiede:
+ Fryske kultuer
+ Meartalige hâlding
+ Attitude, belang
+ Frysk yn perspektyf

PROFYL C1
Kearndoel:
1, 2, 3, 6a

Oanbiede:
• Fryske kultuer
• Meartalige hâlding
• Attitude, belang
• Frysk yn perspektyf
+ Ynformeel prate

Kearndoel:
1, 2, 3, 4a, 5a, 6a

Oanbiede:
• Fryske kultuer
• Meartalige hâlding
• Attitude, belang
• Frysk yn perspektyf
• Ynformeel prate
+ Wurdskat
+ Lêze

5b*, 6b*

Oanbiede:
• Fryske kultuer
• Meartalige hâlding
• Attitude, belang
•
•
•
•

Frysk yn perspektyf
Ynformeel prate
Wurdskat
Lêze

+ Skriuwe*
+ Formeel prate*
+ Proaza en poëzij*

Teksten
Projektteam Taalplan Frysk 2030

Drukwurk
Provinsje Fryslân

Mear ynformaasje
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt op nimme

In taljochting op de profilen is te finen op de webside fan Taalplan Frysk 2030.

mei it klantkontaktsintrum:
Telefoan: (058) 292 59 25
E-mail: provincie@fryslan.frl
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