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Foaropwurd
In ûndersyk útfiere docht men meastentiids net allinne. Yn myn gefal ha ek minsken
belangeleas tiid en enerzjy yn my en it ûndersyk stutsen. Understeande persoanen
ha op ien of oare wize meiwurke oan it ûndersyk en/of it ferslach.
Yn willekeurige folchoarder:
Mei tastimming fan de hearen Theo Verlaan en Rients Faber ha ‘k deselde fragelist
brûkt as op ROC Friesland College (FC). Op it FC is nammentlik al yn 2008 ûndersyk
dien ûnder studinten en dosinten nei de taalhâlding en taalgebrûk.
Tige tank, Theo en Rients.
De goede digitale ynfrastruktuer fan it AOC hat der foar soarge dat de folsleine
enkête digitaal ferstjoerd en ferwurke wurde koe. Dat hie net mooglik west sûnder
Eline Postma.
Tige tank, Eline.
Ik mocht fan Johan Dalstra, PR-funksjonaris fan AOC Friesland, 10 cd-bonnen
ferlotsje ûnder de studinten dy’t de enkête ynfolle hiene. Sa’n bon hat miskien net
alle, mar wol guon studinten, oer de streek helle om de fragelist yn te foljen.
Tige tank, Johan.
Fan AOC Friesland út ha’k benammen stipe hân fan Aad van der Burg, direkteur
VMBO GROEN en MBO GROEN HEERENVEEN fan AOC Friesland op It
Hearrenfean. Aad is in foarstanner as it giet om it Frysk yn it algemien en yn it
ûnderwiis yn it bysûnder. Sa stie Aad mei oan de widze fan it ynfieren fan de
gedrachskoade Frysk foar it mbo fan AOC Friesland.
Tige tank, Aad.
Fia Klaske Kommery krige ik de mooglikheid om sels les te jaan oan it mbo. Fan
maart oant en mei juny 2009 ha’k de lessen Frysk fersoarge oan de oplieding
Onderwijsassistent, nivo 4, oan de Friese Poort yn Ljouwert. Sa koe ik sels neigean
hoe’t mbo-studinten de oplieding belibje en hoe’t se oer it Frysk tinke.
Tige tank, Klaske en ROC Friese Poort.
Fan de NHL út bin ik begelaat troch Babs Gezelle Meerburg. Mei har ha ik in
ûndersyksopset makke en se hat my stipe by it útfieren fan it ûndersyk en it skriuwen
fan it ferslach. At it efkes net woe of ik moast in triuwke ha, dan wist sy de
motivaasjeknop wer by my om te setten.
Tige tank, Babs.
In protte wurk is bûten de doar dien, mar guon putsjes, bygelyks it skriuwen fan it
ferslach, barde by ús thús. Benammen thús hat myn man Gérard my ta stipe west.
Tige tank, Gérard.
It skriuwen fan in ferslach komt krekt as it om it Frysk giet. Dêrom bin ik ek wiis mei
de oanwizings fan Henk Wolf.
Tige tank, Henk.
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Sûnder meiwurkers en studinten fan MBO GROEN dy’t de muoite naam ha de
fragelist yn te foljen, koe ik gjin ynskatting meitsje hoe’t it Frysk libbet op AOC
Friesland.
Tige tank, meiwurkers en studinten.
Neist boppesteande persoanen binne der mear minsken yn it spier om it Frysk yn it
mbo te krijen. Sy ha my net direkt ta stipe west, mar yndirekt miskien wol.
Tige tank, eltsenien dy’t op hokker wize dan ek dwaande is om it Frysk yn it mbo te
krijen.
By it neamen fan nammen by it tanksizzen, rint men it risiko om guon te ferjitten. Foar
dy minsken: Ik hoopje dat jo begrip grutter is as myn tekoartkommings.

Garyp, 17 jannewaris 2010
Ans Wallinga
Studint oan de Edukative Mastersoplieding Frysk oan de NHL/UOCG yn
Ljouwert/Grins
Dosint VMBO GROEN Heerenveen
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Haadstik 1. Ynlieding
De sintrale fraach fan dit ûndersyk is:

Op hokker wize kin it Frysk in plak krije yn it mbo yn Fryslân?
It ynfieren fan it Frysk yn it middelber beropsûnderwiis (mbo) stiet yn de
belangstelling en hat de basis lein foar de formulearring fan myn ûndersyksfraach op
dizze wize. Dy aktualiteit en de manier fan ûndersykjen wurdt beskreaun yn dit
ynliedend haadstik.
Op ROC Friese Poort (FP) binne yn skoaljier 2007/2008 twa dosintes út ein set mei it
oanbieden fan in module Frysk by de oplieding Onderwijsassistente. Dy froulju wurde
tagelyk troch harren wurkjouwer fasilitearre (jild en tiid) om de learare-oplieding Frysk
(bachelor) oan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) te dwaan.
Foar skoaljier 2009/2010 is de module lykwols skrast om mear tiid te hawwen foar
(Nederlânske) taal en rekkenjen (sjoch paragraaf 2.5).
Op ROC Friesland College (FC) wie der in projektgroep fan 1 augustus 2007 ôf
dwaande it Frysk fan de grûn te krijen. De Tûke Tinkers, in groep minsken út de
organisaasje fan it FC, tsjinne as klankboerd foar de projektgroep. It projekt is ein
skoaljier 2008/2009 ôfsluten mei in publikaasje yn De Pompeblêden, it orgaan fan de
Afûk yn Ljouwert1.
It ûndersyk hat ûnder oaren laat ta it oanstellen fan in Omtinker Frysk. Dêrneist kinne
studinten oan it FC tsjintwurdich in sertifikaat helje nei’t se oantoand ha it Frysk te
behearskjen yn de beropssitewaasje. Dat sertifikaat is erkend troch de Provinsje
Fryslân. Deputearre Jannewietske de Vries2 hat op 7 jannewaris 2010 de earste twa
setrifikaten útrikt.
De Omtinker Frysk, yn de persoan fan Corlienke de Jong, hat de taak it Frysk fierder
hannen en fuotten te jaan binnen it FC en de portfolio’s te beoardieljen fan de
studinten dy’t yn oanmerking komme wolle foar in sertifikaat.
AOC Friesland (AOC) wol witte hoe’t it Frysk libbet ûnder it personiel en
studinten foardat it oergiet op it meitsjen fan belied oangeande it Frysk yn it mbo.
Op trije boppesteande skoallen foar beropsoplieding yn Fryslân wurdt yn ynformele
sfear ûnderling wol Frysk praat, mar de fiertaal by de lessen en mûnlinge eksamens
is oer it generaal Nederlânsk. Om de posysje fan it Frysk te fersterkjen, ha
boppesteande trije beropsoplieders yn 2009 in gedrachskoade Frysk3 ûndertekene.
Provinsje Fryslân, yn de persoan fan Pauline Schuurman, hat yn 2009 ûndersyk dien
nei it brûken fan it Frysk yn bedriuwen en ynstellings. Ut dat ûndersyk kaam nei
foarren dat wa’t it Frysk behearsket in streek foar hat by it sykjen fan in baan (sjoch
paragraaf 3.3).
Feroarings kinne argewaasje en tsjinstân opsmite. Dêrom sil yn myn ûndersyk ek in
haadstik wijd wurde oer it kreëarjen fan draachflak yn in organisaasje. By de
1 Bylage 1 Publikaasje De Pompeblêden.
2
Bylage 2 Leeuwarder Courant 8 jannewaris 2010.
3
Bylage 3 Gedrachskoade Frysk.
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beskriuwing fan it krijen fan draachflak sil de teory sa’t John P. Kotter dy beskreaun
hat yn it boek Leiderschap bij verandering 4 liedend wêze.
Dat boek beskriuwt feroaringsproblemen en jout oanwizings foar it goed ferrinnen fan
wizigingen yn organisaasjes. Kotter docht dat oan de hân fan het achtfasenproces.
Foar my is it nuttich om te brûken om’t it as hânlieding tsjinnet en struktuer jout.
Dêrneist kin ik my fine yn de teory foar it trochfieren fan feroarings. De acht stappen
binne dúdlik en jouwe romte foar eigen ynbring om doelstellings te heljen.
Yn Fryslân binne trije beropsoplieders op mbo-nivo. Dit ûndersyk sil him benammen
rjochtsje op AOC Friesland. Dat wol sizze foar de opliedingen fan MBO GROEN sil ik
ûndersykje hoe’t se it Frysk oanbiede en stal jaan kinne.
Ik belûk skoallieding, dosinten en studinten derby troch it hâlden fan in enkête.
Dat myn ûndersyk him allinne taspitst op MBO GROEN hat trije redenen.
As earste: om it ûndersyk binnen de perken te hâlden kwa omfang en tiid ha ‘k foar
ien beropsoplieder keazen.
Twads: ROC Friesland College hat al ûndersyk dien nei it Frysk en oan ROC Friese
Poort wurdt al ien en oar dien oan it Frysk.
As lêste en wichtichste argumint: MBO GROEN hat oanjûn ferlet te hawwen fan
ûndersyk.
Dat it ûndersyk him allinne rjochtet op MBO GROEN wol net sizze dat de oare beide
beropsoplieders, ROC Friese Poort en ROC Friesland College, der neat oan hawwe.
Yn dit ferslach jout wer hoe’t it ynfieren fan it Frysl stal krije kin. De útkomsten fan dit
ûndersyk binne breder tapasber en dêrom ek fan tapassing op oare opliedingen en
skoallen. Boppesteande wol dus net sizze dat Friese Poort en Friesland College
hielendal bûten beskôging bliuwe.
Op basis fan boppesteande útgongspunten en observaasjes kin de lêzer it
neikommende ferwachtsje. Yn haadstik 2 wurdt útlein hoe’t it mbo yn Nederlân yn it
algemien en yn Fryslân yn it bysûnder ynrjochte is. Dêrneist beskriuw ik ûnder oaren
de nijste ûntwikkelings op it mêd fan kompetinsjerjochte learen en taal- en
rekkenûnderwiis yn it mbo.
Yn haadstik 3 sil ik yngean op de fraach hoe’t ferskillende aktoaren tinke oer it Frysk
op it mbo.
Yn haadstik 4 en 5 stiet de enkête sintraal, sa’t dy op MBO GROEN fan AOC
Friesland útfierd is. De enkête jout wer hoe’t it Frysk libbet by de meiwurkers en
studinten.
By de ynfiering fan it Frysk binne fansels in oantal organisatoaryske tûkelteammen.
Haadstik 6 giet yn op de prinsipjele kanten fan de saak. Haadstik 7 behannelet de
praktyske kanten. Yn dat lêstneamde haadstik meitsje yn tankber gebrûk fan it boek
Leiderschap bij verandering fan John P. Kotter.
Haadstik 8 kin tsjinje as paadwizer foar de takomst. Ik lûk konklúzjes en jou
oanbefellings foar de ynfiering fan it Frysk yn it mbo.
Dan binne wy dus wer werom by de sintrale fraach nei de wize wêrop’t it Frysk in
plakje krije kin yn it mbo.

4. Kotter, John P., Leiderschap bij verandering, Academic Service,12e oplage januari 2007, Den Haag.
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Haadstik 2. It middelber beropsûnderwiis
Om in byld te krijen fan it fjild dêr’t it ûndersyk him ôfspilet, wurdt yn dit haadstik it
middelber beropsûnderwiis yn Nederlân en yn it bysûnder yn Fryslân beskreaun
(2.1).
Paragraaf 2.2 en 2.3 rjochtsje harren op it plak fan it Frysk yn it mbo.

2.1 It middelber beropsûnderwiis yn Nederlân5
It middelber beropsûnderwiis (mbo) sa’t wy dat no kenne, bestiet sûnt 1996. Dêrfoar
wiene der yn Nederlân twa foarmen fan sekundêr beropûnderwiis: it leerlingwezen en
it ‘skoalske’ beropsûnderwiis. It leerlingwezen bea fakopliedingen oan yn in grut tal
ferskillende bedriuwstûken. Dy foarm fan beropsûnderwiis wie in kombinaasje fan
learen op skoalle en learen yn de praktyk. It ‘skoalske’ beropûnderwiis stamt út de
jierren fyftich. Der waard doe út ein set mei wiidweidich technysk ûnderwiis, bygelyks
op de Middelbare Technische School (mts). Letter kamen der ek oare rjochtingen by,
sa as ekonomy (meao) en tsjinstferliening.
Mei de ynfiering fan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) yn 1996 binne it
leerlingwezen en de skoallen foar beropsûnderwiis yn ien ûnderwiisynstelling
ûnderbrocht: het Regionaal Opleidingen Centrum, oftewol it ROC. In ROC biedt ek
folwoeksene-edukaasje oan.
Neist it Regionaal Opleidingen Centrum binne der beropsopliedingen sa as
Agrarische Opleidingscentra (AOC), fakskoallen en in lyts oantal oare ynstellingen. In
fakskoalle rjochtet him, yn tsjinstelling ta in ROC, op ien beropsfjild, bygelyks de
grafyske sektor of de skipfeart.
Der binne ek partikuliere ûnderwiisynstellingen dy’t wetlik erkend ûnderwiis
fersoargje. Se binne yn ‘e regel lytsskaliger en jouwe in yntinsive foarm fan
ûnderwiis.

2.2 De ynrjochting fan it middelber beropsûnderwiis
It middelber beropsûnderwiis riedt minsken ta op de beropspraktyk of in
ferfolchoplieding. Om de oansluting op de arbeidsmerk te garandearjen hawwe
skoallen foar middelber beropsûnderwiis wiidweidige kontakten mei it regionale
bedriuwslibben, gemeenten en maatskiplike organisaasjes. Minsken mei in diploma
dy’t fierder leare wolle, streame troch nei in ferfolchoplieding binnen de eigen skoalle
of it heger beropsûnderwiis (hbo). By alle opliedingen yn it mbo stiet de oansluting
mei de praktyk foarop.

5. www.minocw.nl/beroepsonderwijs.
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2.2.1 Fjouwer nivo’s
It middelber beropsûnderwiis hat opliedingen op fjouwer nivo’s. De duer fan de
opliedingen rint fan in healjier oant fjouwer jier.
 nivo 1: assistinte-oplieding foar ienfâldich útfierend wurk (in heal oant ien jier);
 nivo 2: basisberopsoplieding foar útfierend praktysk wurk (twa oant trije jier);
 nivo 3: fakoplieding ta selsstannich beropsbeoefener selsstannich útfierend
wurk, brede ynsetberens (twa oant fjouwer jier);
 nivo 4: middenkaderoplieding (trije oant fjouwer jier) en spesjaliste-oplieding
(kopstúdzje fan ien oant twa jier), folslein selsstannich útfierend wurk, brede
ynsetberens of spesjalisaasje.

2.2.2 Twa learwegen
It middelber beropsûnderwiis hat twa ferskillende learwegen of learrûtes. By alle
opliedingen foarmet de praktyk, de beropsfoarming (BPV), in wichtich part fan de
oplieding.
 De beropsopliedende learwei (BOL).
Dielnimmers fan in BOL-oplieding ha yn de oplieding ien of mear
staazjeperioades. De beropspraktyk foarmet by in BOL-oplieding minimaal 20
en maksimaal 60%.
 De beropsbegeliedende learwei (BBL).
In BBL-oplieding bestiet foar minimaal 60% út praktyk. Minsken dy’t in BBLoplieding folgje, wurkje mei in arbeidsoerienkomst yn in learbedriuw en geane
meastal ien dei yn ‘e wike nei skoalle foar de teoretyske ûnderbouwing.

2.2.3 Fjouwer sektoaren
De opliedingen yn it middelber beropsûnderwiis binne ferdield oer fjouwer sektoaren:





Soarch en wolwêzen
Technyk
Ekonomy
Lânbou

ROC’s jouwe opliedingen yn de sektoaren Soarch en wolwêzen, Technyk en
Ekonomy.
ROC’s falle ûnder it ministearje fan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
De AOC’s fersoargje de opliedingen foar de sektor Lânbou. Dêrta hearre de
opliedingen op it mêd fan plant- en dierfersoarging, griene foarmjouwing en
miljeubehear. AOC’s falle ûnder it ministearje fan Landbouw, Natuur en Visserij
(LNV).
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2.2.4 Foaropliedingen
Wetlike talittingseasken regelje de trochstream fan bygelyks in vmbo nei in ROC.
Trochstreambetingsten jouwe oan watfoar fakken ferplichte binne at in learling fan in
vmbo-sektor oerstappe wol nei in oare sektor yn it mbo. Bygelyks fan vmbo-technyk
nei mbo-ekonomy.
Foaropliedingen dy’t nedich binne om talitten te wurden ta it mbo.
 Nivo 1
o Gjin talittingseasken en trochstreambetingsten.
 Nivo 2
o Diploma vmbo basisberopsrjochte learwei (BL) mei
trochstreambetingsten.
 Nivo 3
o Diploma vmbo kaderberopsrjochte (KL), mingde (GL) of teoretyske (TL)
learwei mei trochstreambetingsten;
o Diploma lbo/vbo/mavo;
o Oergongsbewiis fan 3 nei 4 havo;
o Diploma besibbe beropsoplieding nivo 2.
 Nivo 4
o Diploma vmbo KL, GL of TL mei trochstreambetingsten;
o Diploma lbo/vbo mei alle fakken op C-nivo;
o Diploma mavo, mei minimaal 4 fan neikommende fakken op D-nivo:
Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk, Frânsk, ekonomy, wiskunde.
o Oergongsbewiis fan 3 nei 4 havo/vwo;
o In lykweardich diploma;
o In besibbe beropsoplieding nivo 2/3 mei trochstreammodules en in
posityf advys.
De minimale leeftiid om talitten te wurden ta in mbo-oplieding is 16 jier. Dat jildt foar
alle nivo’s.

2.2.5 Trochstreambetingsten
By trochstream fan in sektor yn it vmbo nei deselde sektor yn it mbo jilde gjin
oanfoljende easken.
Yn oare gefallen:
- By trochstreaming fan vmbo Soach en wolwêzen, Lânbou of Ekonomy nei
mbo Technyk is wiskunde of natuer- en skeikunde 1 as eksamenfak in eask;
- By trochstreaming fan vmbo Technyk, Soarch en wolwêzen of Lânbou nei
mbo Ekonomy is wiskunde of economy of een 2e moderne taal as
eksamenfak in eask;
- By trochstreaming fan vmbo Technyk, Lânbou of Ekonomy nei mbo Soarch en
wolwêzen binne gjin oanfoljende easken.
De opliedingen fan de ferskillende nivo’s slute goed byinoar oan. De yn in bepaald
nivo behelle sertifikaten jouwe frijstellingen foar de ferfolchoplieding.
In nivo-4 diploma jout tagong ta it hbo.

10

2.3 It middelber beropsûnderwiis yn Fryslân
Fryslân telt twa ROC’s – Friesland College en Friese Poort - en ien AOC – MBO
GROEN fan AOC Friesland. ROC stiet foar Regionaal Opleidingen Centrum en AOC
foar Agrarisch Opleidingen Centrum. Dat binne de trije beropsoplieders dy’t mear as
hûndert opliedingen fersoargje yn it middelber beropsûnderwiis en de
folwoeksenedukaasje, wêrby’t MBO GROEN opliedingen oanbiedt spesifyk foar
fieding, natuer en miljeu.

2.3.1 ROC Friesland College6
It Friesland College is in ROC mei festigings yn Ljouwert, op It Hearrenfean en yn
Drachten.
Sa’n 14.000 dielnimmers folgje ûnderwiis oan it Friesland College. Mear as 1.200
personielsleden fersoargje it ûnderwiis en de organisaasje dêrfan.
Hjirûnder folget in oersjoch fan de opliedingen dy’t it Friesland College fersoarget:
 Economie & ICT
o MBO Handel
- Detailhandel
- Mode Handel
- Internationale handel/Groothandel
o MBO Zakelijke Dienstverlening
- Officemanagement
- Financieel management
- Commerciële opleidingen
- Juridische opleidingen
o ICT Lyceum
- Medewerker ICT
- Medewerker beheer ICT
- Applicatieontwikkelaar
- ICT-beheerder
- Mediavormgever
- Mediatechnologie en - management
- Gamedesign
 Horeca, bakkerij, toerisme, luchtvaart en recreatie
o Middelbare Hotelschool Friesland
- Management opleidingen
- Topopleidingen
- ProHHO (hogere hotel onderwijs)
- Vakopleidingen Horeca
- Vakopleidingen Bakkerij
- Brood en banket
o MBO Toerisme en Vrije tijd
- Toerisme
- Recreatie
- ProHTRO
- Wellness
4
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 Zorg & welzijn
o MBO Verpleging en Verzorging
- Zorghulp
- Helpende zorg en welzijn
- Verzorgende IG
- Mbo-Verpleegkundige
- Praktijkopleider
- ProHBO-V
o MBO Welzijn
- Zorghulp
- Helpende zorg en welzijn
- Pedagogisch werk
(Kinderopvang en Jeugdzorg)
- Maatschappelijke zorg
(Volwassenenwerk en Gehandicaptenzorg)
- Sociaal werk
- Sociaal Cultureel werk
- Onderwijsassistent
 Techniek
o Techno Lyceum
- TechnoOne
- Elektrotechniek
- Metaaltechniek
- Installatietechniek
- Engineering
o MBO Life Sciences
- Medische laboratoriumtechniek
- Biologische laboratoriumtechniek
- Chemische laboratoriumtechniek
o MBO Bouw
-Bouw
- Schilderen
- Hout, meubel en interieur
o MBO Vervoer en Logistiek
- Voertuigen
 Voertuigentechniek
 Autoschadetechniek
 Commercieel
o Transport en Logistiek
 Kunstopleidingen
o D'Drive
- Mode Design
- Industrieel Design
- Interieur Design
- Styling Design
- Theatertechniek
- Beeld-producties
- Artiest Muziek
- Artiest Sounddesign
- Artiest Dans
- Artiest Drama
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- Evenementenorganisatie en popmanagement
- Vanaf het 3e jaar: FC-Rietveld, het voorbereidingstraject op de Gerrit
Rietveld Academie in Amsterdam.
 Sport en beweging
o CIOS
- Sport- en bewegingsbegeleider
- Sport- en bewegingsleider
- Sport- en bewegingscoördinator
Sportprofielen:
• Judo
• Tennis
• Turnen
• Voetbal
• Zwemmen
• Watersport
• Buitensport
• IJs- en skatesporten
• Sportieve recreatie en toerisme
• Fitness, Health & Management
• Sportcoördinator geüniformeerde
beroepen (SCUB)
Uitstroomrichtingen (niv. 4):
- Trainer/coach
- Operationeel sportmanager
- Medewerker Buurt, Onderwijs en Sport
- Bewegingsagoog (OBAW, SBAW)

2.3.2 ROC Friese Poort7
ROC Friese Poort fersoarget foar mear as 13.000 dielnimmers beropsûnderwiis en
hat festigings yn Ljouwert, Dokkum, Drachten, Snits en Emmeloord.
ROC Friese Poort wurket op basis fan de kristlike identiteit.
Hjirûnder folget in oersjoch fan de opliedingen dy’t it Friese Poort fersoarget:
 Audiovisuele productie
o Medewerker fotografie
o Geluidstechnicus (televisiestudio)
o Lichttechnicus (televisiestudio)
o Cameraman
o Beeldtechiek
o Editor
o Fotograaf
o Journalistiek en Fotografie
 Art en Design
 Bouw-Infra
o Assistent Bouw en Infra
o Tegelzetter
7
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o Timmerkracht
o Metselaar
o Vakman Infra
o Allround metselaar
o Allround timmerkracht
o Restauratie timmerkracht
o Middenkader Bouw-Infra
Facilitaire dienstverlening
o Facilitair medewerker
o Facilitair leidinggevende
Gezondheidszorg
o Assisterende gezondheidszorg
- Apothekersassistent
- Doktersassistent
- Tandartsassistent
o Verzorging
- Zorghulp
- Helpende Zorg en Welzijn
- Verzorgende IG
o Verpleging
- MBO- verpleegkunde
Grafimedia
o Medewerker opmaak (DTP)
o Printmedia - 2
o Printmedia - 3
o Allround DTP'er
o Mediamanagement
o Mediavormgever
o Mediatechnologie
o Gamedesign
Handel
o Detailhandel
o Internationale handel/Groothandel
Horeca
o Gastheer/Gastvrouw
o Kok
o Zelfstandig werkend Gastheer/Gastvrouw
o Zelfstandig werkend Kok
o Leidinggevende Bediening
o Leidinggevende Keuken
o Manager/Ondernemer Horeca
ICT
o Medewerker ICT
o Medewerker beheer ICT Applicatieontwikkelaar
o ICT-beheer uitstr. ICT-beheerder
o Particulier digitaal onderzoeker
o ICT-beheer uitstr. Netwerkbeheerder
Journalistiek en Fotografie

 Kunst en cultuur
o Onderwijsassistent-muziek
o Art en Design
o Podium- en Evenemententechniek
 Sociaal cultureel werker-theater
 Techniek
o Mechatronica
o Motorvoertuigen
o Maritieme Techniek
o Elektrotechniek
o Installatietechniek
o Werktuigbouwkunde
o Middenkader Engineering
 Televisie en Mediaproductie
o Lichttechnicus (televisiestudio)
o Editor
o Cameraman
o Geluidstechnicus (televisiestudio)
o Beeldtechniek
 Toeleidingstraject CIBAP
 Uiterlijke verzorging
o Junior Kapper
o Kapper
o Schoonheidsspecialist
o Pedicure
o Medisch pedicure
o Management for Beauty and Wellness
 Veiligheid
o Veiligheid & Vakmanschap
o Medewerker toezicht en veiligheid Politie
o Beveiliger
o Oriëntatieopleiding Politie
o Coördinator beveiliging
o Sociaal cultureel werker-Politie
 Welzijn
o Helpende Zorg en Welzijn
o Maatschappelijke Zorg
o Pedagogisch werk-3
o Sociaal cultureel werker - recreatie
o Pedagogisch werk-4
o Sociaal cultureel werker - samenlevingsopbouw
o Onderwijsassistent
 Zakelijke dienstverlening
o Bedrijfsadministratie
- Adminstratief medewerker (Bedrijfsadministratie)
- Boekhoudkundig medewerker
- Administrateur uitstr. Assistent accountant
- Administrateur uitstr. Bedrijfsadministrateur
- Administrateur uitstr. Salarisadministrateur
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o Commercieel
- Commercieel Medewerker
- Contactcenter teamleider
- Medewerker marketing en communicatie
- Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen
o Informatiedienstverlening
- Medewerker informatiedienstverlening
o Juridisch
- Medewerker sociale zekerheid
- Medewerker Sociale zekerheid
- Medewerker personeel en arbeid
- Juridisch medewerker openbaar bestuur
- Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening
o Secretarieel
- Administratief med. uitstr. Telefonist/Receptionis
- Administratief medewerker uitstr. Secretarieel
- Secretaresse uitstr. Juridisch secretaresse
- Secretaresse uitstr. Secretaresse
- Secretaresse uitstr. Medisch secretaresse
- Managementassistent uitstr. Directiesecretaresse
- Managementassistent uitstr. Managementassistent
 PasPoort – arbeidsmarktgekwalifiseerd assistent
 Bonifatius - voorbereidingstraject naar BOL/BBL

2.3.3 MBO GROEN fan AOC Friesland8
MBO GROEN is in grien opliedingssintrum en biedt 26 ferskillende opliedingen oan.
Guon opliedingen lykje op inoar kwa ynhâld, opset, mentaliteit en
beropsmooglikheden. Sa’n groep fan byinoar passende opleidingen wurdt in ‘wereld’
neamd.
Yn Ljouwert wurde de studinten oplaat op nivo 1 o/m 4 (BOL en BBL). Fierder wurde
yn Snits, Bûtenpost en op It Hearrenfean opliedingen fersoarge op nivo 1 en 2 (BOL).
It oantal dielnimmers oan it MBO GROEN wie yn it skoaljier 2008/2009 1.542.
Yn ûndersteande list binne de opliedingen ‘MBO-groene kansen’, ‘MBO-tuinbaas’ en
‘MBO-JongeHonden’ neamd. Yn skoaljier 2008/2009 waarden dy noch net oanbean.
De oplieding ‘MBO-young waves’ draaide yn skoaljier 2008/2009 wol, mar yn
skoaljier 2009/2010 net mear.
De oplieding ‘MBO-young waves’ hat dus wol de enkête tastjoerd krigen.

8
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Hjirûnder folget in oersjoch fan de opliedingen dy’t AOC Friesland fersoarget:
 Surprising Nature:
o MBO-milieubeheer
o MBO-boomteelt
o MBO-sierteelt
o MBO-watermanagement
o MBO-life sciences
 Mighty Machines:
o MBO-loonwerk
 Dynamic Design
o MBO-bloem & design
o MBO-natural design
 Outdoor Life:
o MBO-tuin, park & landschap
o MBO-sport, recreatie & toerisme
o MBO-young greens
o MBO-groene kansen
o MBO-tuinbaas
 Animal Friends:
o MBO-dierverzorging
o MBO-JongeHonden
o MBO-paardenhouderij
o MBO-dierenartsassistente
o MBO-paardensport
o MBO/HBO-diermanagement
 Good Food:
o MBO-akkerbouw
o MBO-tuinbouw
o MBO-young growers
o MBO-veehouderij
o MBO-herkenbare melkveehouderij
o MBO-voeding
o MBO-young farmers

2.4 Kompetinsjerjochte ûnderwiis9
In diplomearre mbo’er moat oer foldwaande kennis, feardichheden en in goede
beropshâlding beskikke om syn takomstich berop útfiere te kinnen.
Oan de ein fan de jierren njoggentich konstatearre it bedriuwslibben dat in protte
diplomearre studinten net oer in goede beropshâlding beskikten. Bygelyks in kapper
moat ferstân ha fan hier en knippe kinne, mar moat ek mei klanten en kollega’s
omgean kinne. Krekt dat lêste is wichtich yn de hjoeddeistige tsjinste-ekonomy.

9
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Kompetinsjes as omgean mei klanten, gearwurkjen en kommunisearjen binne
belangryk om goed funksjonearje te kinnen. Dat besef hat laat ta de omslach fan it
eintermrjochte (mei in detaillearre beskriuwing fan wat studinten kinne en kenne
moatte) nei it kompetinsjerjochte ûnderwiis.
Der wurdt belied fierd op kwaliteit op nasjonaal nivo en op it nivo fan de skoallen.
De trije eleminten kennis, feardichheden en beropshâlding foarmje de kompetinsjes,
dêr’t de studinten oan foldwaan moatte.
Lanlik binne de kompetinsjes per oplieding fêststeld yn in kwalifikaasjedossier. Om’t it
ûnderwiis sa goed mooglik oanslute moat op de praktyk, stelle it bedriuwslibben en it
ûnderwiis mei-inoar de kwalifikaasjedossiers op.
Alle dossiers mei-elkoar foarmje de kompetinsjerjochte kwalifikaasjestruktuer.
De oerheid, it ministearje fan OCW tegearre mei it ministearje fan LNV foar de ‘griene
opliedingen’, stelt de kwalifikaasjestruktuer fêst.
De kwalifikaasjedossiers wurde foar fêststelling toetst troch it Coördinatiepunt
kwalificatiestructuur.
De skoallen binne dêrnei ferantwurdlik foar de ynfolling fan it ûnderwiis, dus hoe’t se
studinten de kennis, feardichheden en beropshâlding bybringe. Skoallen regelje dus
sels de programmearring, ynrjochting en eksaminearring fan it ûnderwiis. De wize fan
oplieden leit net fêst. Dat betsjut yn de praktyk dat der op ferskate wizen ûnderwiis
jûn wurdt. IT kompetinsjerjochte ûnderwiis bestiet net.
De Inspectie van het Onderwijs makket gebrûk fan de kwalifikaasjedossiers om de
kwaliteit fan kompetinsjerjochte ûnderwiis en eksaminearring op skoalnivo te
beoardielen.
It middelber beropsûnderwiis is wetlik regele yn de WEB. Foar 1 augustus 2010 sil
der in wetswiziging plakfine, sadat dêrnei alle opliedingen basearre binne op de
kompetinsjerjochte kwalifikaasjestruktuer.
Skoallen binne per 1 augustus 2010 ferplichte alle earstejiers studinten
kompetinsjerjochte op te lieden neffens de nije easken.
It ûnderwiis, bedriuwslibben en de oerheid hawwe mei it kompetinsjerjochte
ûnderwiis in oantal doelen foar eagen, dy’t oanslute op de feroarjende maatskippij en
arbeidsmerk. Ien dêrfan is in bettere oansluting tusken mbo-opliedingen en de
arbeidsmerk. Dat hâldt yn:
 In bettere oansluting tusken opliedingen en de belibbingswrâld fan studinten.
Maatskiplike en technyske ûntjouwingen meitsje it needsaaklik om it ûnderwiis
oan te passen om sa studinten belutsen te hâlden. De kompetinsjerjochte
kwalifikaasjestruktuer jout skoallen de mooglikheid om it ûnderwiis sels foarm
en ynhâld te jaan en it oanslute te litten by de ûnderwiisfyzje en studinten.
 Jongeren bettere mooglikheden jaan om troch te streamen fan it mbo nei it
hbo.
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2.5 Taal en rekkenjen yn it mbo10
It nivo fan taal en rekkenjen by mbo’ers moat omheech sa’t yn de media te lêzen, te
sjen en te beharkjen wie11. It hat bliken dien dat it nivo ûnfoldwaande is en dêrom
komme der sintrale taal- en rekkeneksamens.
Dizze basisfeardichheden binne nedich foar de ferfolchoplieding, it wurk, mar ek it
deistige libben.
It mbo nimt in bysûnder plak yn yn ûnderwiislân. Oan de iene kant liedt it studinten op
foar it hbo, mar yn it mbo komme ek studinten telâne dy’t gjin diploma hawwe fan it
fuortset ûnderwiis. De earste groep moat genôch yn ‘e hûs ha op it mêd fan taal- en
rekkenjen, dat as se trochstreame wolle nei it hbo. De oare groep hat spesjale
oandacht nedich om de efterstannen fuort te wurkjen. Foar in protte studinten is it
mbo ek de lêste skoalle dy’t se folgje. Foar harren is it de lêste kâns om efterstannen
yn te heljen.
Om de ekstra taal- en rekkenlessen mooglik te meitsjen en dosinten by te spikerjen
wurdt fan 2010 ôf alle jierren 50 miljoen euro beskikber steld troch minister Ronald
Plasterk. Sa moat it nivo omheech en dy ferbettering sil kontrolearre wurde mei
sintrale eksamens.
Earst sil der sjoen wurde wat in mbo-studint presys kinne en kenne moat op rekkenen taalmêd. Dêrnei sil besjoen wurde at der ekstra lestiid, in byspikerkursus of
summercourse ynfierd wurde moatte.
It is de bedoeling dan fan 2012 ôf proefdraaid wurdt mei de eksamens en dat se yn
skoaljier 2013 – 2014 ferplichte wurde. Yn earste ynstânsje bart dat allinne op nivo 4
fan it mbo, dêrnei sille de oare nivo’s folgje.

10
11
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Haadstik 3. Hoe’t de ferskate aktoaren tinke oer it Frysk
yn it mbo
Aktoaren binne persoanen of groepen persoanen dy’t op ien of oare wize in rol spylje
yn in beliedsproses. Wa’t de aktoaren binne yn dit ûndersyk, is yn byld brocht oan de
hân fan in mind map12. Mindmapping is it meitsjen fan in grafysk skema om haad- en
bysaken fan elkoar te skieden. Mei help fan mindmapping kin ynformaasje logysk
oardere wurde.
Troch mind mapping om de sintrale fraach foar dit ûndersyk hinne, kamen
ûndersteande aktoaren nei boppen.
Yn ûndersteande paragrafen wurdt út ien set, hoe’t de ferskate aktoaren, ROC’s,
Provinsje en oaren, oer it Frysk tinke en wat se der oan’t no ta oan dien ha of dogge.

3.1 De trije ROC’s
Sûnt 5 febrewaris 2009 is der in oantal byienkomsten west mei fertsjintwurdigers fan
ROC Friese Poort, ROC Friesland College en MBO GROEN. It doel fan de
byienkomsten wie twaliddich.
As earste woe hja komme ta in nije, mienskiplike gedrachskoade foar it Frysk foar de
trije ROC’s. De gedrachskoade moast de âlde, fan 1 jannewaris 2003, ferfange en
MBO GROEN soe de nije gedrachskoade ek ûndertekenje.
Der is meielkoar in nije gedrachskoade opsteld en dy is foarlein oan de trije ROC’s.
Alle trije beropsoplieders ha de gedrachskoade yn 2009 ûndertekene.
Twads wie de ynstek om te kommen ta it sertifisearjen fan it Frysk yn it mbo.
Fertsjintwurdigers fan ROC Friesland College ha op 9 jannewaris 2009 in petear hân
mei mefrou J. de Vries, deputearre fan de Provinsje Fryslân foar Underwiis en
Kultuer. Doel fan it petear wie de deputearre te ynformearjen oer de stân fan saken
mei it projekt Frysk (sjoch Haadstik 1. Ynlieding) op it Friesland College. In konklúzje
fan de projektgroep op it FC, wie dat der in mooglikheid komme moast foar it brûken
en beoardieljen fan it Frysk yn de beropssitewaasje. Sertifisearring moast neffens de
fertsjintwurdigers in middel dêrta wêze. Mefrou De Vries ferklearre har ree om mei te
wurkjen oan in provinsjale status foar dy sertifisearring.
Under de byienkomsten ha de fertsjintwurdigers fan it FC harren plannen foar
sertifisearring by de oare twa ROC’s presintearre.
Sûnt septimber 2009 kinne studinten fan it FC in sertifikaat helje foar it brûken fan it
Frysk13. Op 8 jannewaris 2010 hat deputearre mefrou De Vries de earste sertifikaten
útrikt oan twa studinten fan de oplieding MBO Bouw.
ROC Friese Poort is wat ôfhâldender foar it oanbieden fan sertifisearring oer. Leaver
sjocht de FP dat der lessen Frysk oanbean wurde om ek de studinten dy’t it Frysk
(noch) net machtich binne te betsjinjen. Hja sjogge dêrta mooglikheden yn de module
Leren, Loopbaan en Burgerschap. In oare mooglikheid is dat de kennissintra
tastimming jouwe om it Frysk oan te bieden as moderne frjemde taal. Sa hat KC
Handel 14 bygelyks tastimming jûn foar it oanbieden fan it Arabysk.

12

Bylage 4 Mind Map.
Bylage 5 Leeuwarder Courant, 11 septimber 2009.
14
www.kchandel.nl.
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3.2 Provinsje Fryslân
De ûnderwiisnota Boppeslach15 fan de provinsje Fryslân (2007 – 2010) jout rom baan
oan it Frysk op it mbo: ‘Wy fine in optimale meartalige taalûntwikkeling (Frysk,
Nederlânsk en Ingelsk) foar de yndividuele foarming en de beropskwalifikaasje fan
learlingen yn Fryslân essinsjeel. Wy rjochtsje ús op in systematysk yntegraal
taalûnderwiis fan de foarskoalske perioade ôf, oan it ein fan it fuortset ûnderwiis,
útrinnend yn meartalich beropsûnderwiis yn mbo, hbo en universiteit’ (side 13).
Op side 25 – 26 út dyselde ûnderwiisnota wurdt yngongen op de winske resultaten
foar fuortset ûnderwiis:
Artikel 14. Yn 2015 hawwe alle skoallen yn it fuortset ûnderwiis yn de provinsje
Fryslân in breed droegen konkreet byld wat de Fryske taal en kultuer oanbelanget,
ynklusyf konkrete ôfspraken oer taalgedrach;
Artikel 15. Yn 2012 biedt op syn minst in fjirdepart fan de skoallen yn Fryslân foar alle
learjierren it fak Frysk oan (fan vmbo o/m vwo) en wurdt de Fryske taal ek by oare
fakken brûkt;
Artikel 16. Yn 2012 binne foar it Frysk in tal ICT-tapassings beskikber, sadat skoallen
e-learning realisearje kinne;
Artikel 17. Yn 2010 is op syn minst de helte fan de skoallen behelle yn projekten dêr’t
it Frysk de ynstruksjetaal is by oare fakken;
Artikel 18. Mei yngong fan 2007 kin it Taalsintrum Frysk fan Cedin de skoallen foar
fuortset ûnderwiis optimaal en yntinsyf begeliede;
Artikel 19. Yn 2010 is der genôch draachflak foar in goede posysje fan de Fryske taal
en kultuer yn it fuortset ûnderwiis by in breed publyk.
Understeande twa punten binne oanfollings fan de ûndersykster:
1
Yn de ûnderwiisnota Boppeslach binne der gjin konkrete doelen foar it
beropsûnderwiis opnommen. Boppesteande seis doelen jilde foar it fuortset
ûnderwiis. Yn it beliedsplan Fryske taal 2008 – 2010, ‘Fan Rjocht nei Praktyk16, Frysk
yn Fryslân: taal tusken minsken’ wurdt der ferwezen nei de ûnderwiisnota en dêryn
wurde deselde doelen neamd foar fuortset ûnderwiis én beropsûnderwiis (side 40).
2
Yn de ûnderwiisnota Boppeslach wurde der 6 doelen neamd op side 25. Yn it
beliedsplan Fan Rjocht nei Praktyk wurde der 5 neamd. Punt 16 is net opnommen yn
it beliedsplan (side 40).
Ut de nota taalbelied Provinsje Fryslân 2003 – 2007 ‘Ta rjocht komme17: It
fanselssprekkend plak fan it Frysk’:
Yn goed oerlis mei de ROC’s stribbet de Provinsje der nei om binnen trije jier te
kommen ta in taalbelied dat neier yngean sil op:
a. it belang fan twataligens, sjoen de eftergrûn fan de learingen en har
takomstich wurkfjild;
b. in taalkoade oer it hâlden en dragen yn ferbân mei de Fryske taal en kultuer;
c. in konkrete útwurking fan it plak fan de Fryske taal en kultuer yn it programmaoanbod;
d. omtinken foar de Fryske taal en kultuer by projekten op it mêd fan
kultueredukaasje.

15

De ûnderwiisnota Boppeslach Provinsje Fryslân (2007 – 2010).
Beliedsplan Fryske taal 2008 – 2010, ‘Fan Rjocht nei Praktyk’.
17
Taalbelied Provinsje Fryslân 2003 – 2007, ‘Ta rjocht komme’.
16
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Yn it beliedsplan Fryske taal 2008 – 2010 ‘Fan Rjocht nei Praktyk; Frysk yn Fryslân;
taal tusken de minsken’ is as bylage de evaluaasje fan de nota taalbeleid Ta rjocht
komme opnommen. Dêrút docht bliken dat boppesteande fjouwer punten yn
ûntwikkeling binne.

3.3 It bedriuwslibben yn Fryslân
Provinsje Fryslân hat ûndersyk dien nei it brûken fan it Frysk yn bedriuwen en
ynstellings18. Ut dat ûndersyk die bliken dat wurknimmers yn 59% fan de bedriuwen
en ynstellings faak oant hiel faak ûnderling Frysk prate. Dêrby binne dúdlike
regionale ferskillen. Op de eilannen en yn de Stellingwerven spilet it Frysk amper in
rol. Bedriuwen en ynstellings yn de plattelânsregio’s binne oer it generaal by útstek
Frysktalich.
Yn 58% fan de organisaasjes hawwe de meiwurkers mei klantekontakten faak oant
hiel faak te krijen mei it Frysk.
Mear as 80% fan de organisaasjes fynt it in pluspunt as wurknimmers de Fryske taal
ferstean kin. Foar it praten is dat persintaazje likernôch 50% . Wurkjouwers fine it
lêzen en skriuwen fan it Frysk minder wichtich, respektivelik 19% en 15%.
Yn alle sektoaren spilet it ferstean en/of praten fan it Frysk by de seleksje fan
personiel in rol. It ferstean fan de Fryske taal is by 18% fan de wurkjouwers in eask,
foar hast 45% is it in pree. De getallen lizze foar it praten leger. It praten fan it Frysk
is yn 8,3% in eask en yn mear as 41% in pree. Yn mear as 40% fan de gefallen wurdt
it praten fan it Frysk yn de seleksje belutsen. Yn de funskjes kommersjeel meiwurker
en meiwurker lânbou is dat mear as 60%.
By de funksje meiwurker ICT wurdt der it minst rekken holden mei de feardigens om
it Frysk prate te kinnen.

3.4 Oare aktoaren
Sa’n 90% fan de studinten fan de regionale opliedingssintra bliuwt nei de oplieding
yn Fryslân te wenjen en te wurkjen19.
De Feriening Frysk Underwiis (FFU) hat op 1 septimber 2008 in brief oan de
Provinsjale en Deputearre Steaten fan de provinsje Fryslân stjoerd en hat dêryn út ‘e
doeken dien hoe’t it Frysk neffens him in plak krije moat yn it mbo20.
De Provinsjale Kommisje Advys Groep Fuortset Underwiis (KAG Frysk FU), dat as
taak hat it Frysk yn it de skoallen te promoaten en te koördinearjen, is sûnt novimber
2008 útwreide mei in fertsjintwurdiger fan it Friesland College.
Koartsein: Ut boppesteande ûntjouwings docht bliken dat der ferlet is fan Frysk yn it
mbo.
Foar in apart fak Frysk is der op dit stuit gjin wetlike basis. Saakkundigen binne en de
Provinsje is fan miening dat dat ek hiel dreech wurde sil om te realisearjen.
Bliuwt de fraach oer: op hokker wize kin it Frysk in plak krije yn it mbo yn Fryslân?
Dy fraach foarmet ek de sintrale fraach yn dit ûndersyk.
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Frysk yn het mbû, Provinsje Fryslân.
Omrop Fryslân, 14 april 2009.
Bylage 6 Brief Feriening Frysk Underwiis, 1 septimber 2008.

Haadstik 4. Oer de enkête
Om ynsjoch te krijen yn it hâlden en dragen fan it personiel en de studinten tsjin it
Frysk oer by MBO GROEN fan AOC Friesland, hat de ûndersykster yn ‘e maitiid fan
2009 in enkête holden. Yn dit haadstik sil it hoe en wat fan de enkête beskreaun
wurde.

4.1 De fragelisten21
Foar it ûndersyk nei it Frysk op MBO GROEN fan AOC Friesland binne twa
fragelisten brûkt, ien foar de meiwurkers en ien foar de studinten.
De kearn fan de fragelisten is identyk oan de fragelisten dy’t brûkt binne yn 2008 op
ROC Friesland College. It iennige ferskil is de fraach oer de oplieding dêr’t de
meiwurker foar wurket of de oplieding dy’t de studint folget. Yn beide gefallen giet it
dan om fraach 3 fan de fragelist.
Dat presys deselde fragelisten brûkt binne, hat twa redenen:
a. De fragelisten wiene der al en hoegden dêrom net wer makke te wurden;
b. Beide ROC’s kinne sa makliker mei elkoar ferlike wurde en ferliking is
stekhâldend22.
Foar it útfieren fan de enkête is it programma AOC-Spiegel ynset. Dat is in
programma dat brûkt wurde kin om fragelisten digitaal te ferstjoeren en te ferwurkjen.
De Centrale Diensten fan AOC Friesland biedt dizze service oan foar de meiwurkers.
De fragelisten binne ferstjoerd nei de meiwurkers (dosinten en ûnderwiisstypjend
personiel) en studinten fan de fiif mbo-lokaasjes fan AOC Friesland.
Dat binne:
 Buitenpost MBO GROEN 1 & 2
 Heerenveen MBO GROEN 1 & 2
 Leeuwarden MBO GROEN 1 & 2
 Sneek MBO GROEN 1 & 2
 Leeuwarden MBO GROEN 3 & 4 / BBL
De opliedingen MBO GROEN 1 & 2 en MBO GROEN 3 & 4 binne BOL-opliedingen.
It doel fan de enkête wie te ynventarisearjen hoe’t de meiwurkers en studinten tsjin it
Frysk oer stean. Om elkenien de kâns te jaan om syn of har sechje te dwaan, binne
de fragelisten opsteld yn it Nederlânsk.
De fragen dy’t steld binne, kinne ûnder ferdield wurde yn ûndersteande kategoryen:
1. Algemiene fragen;
2. Fragen oer de behearsking fan it Frysk;
3. Fragen oer de taalhâlding tsjin it Frysk oer op skoalle;
4. Fragen oer de funksje fan it Frysk op it staazjeadres/wurk;
5. Taalassertiviteit.
Kategory 3 is opdield yn fragen foar Frysktaligen (ha it Frysk as memmetaal) en
fragen foar net-Frysktaligen. De kategory ‘taalassertiviteit’ is allinne ornearre foar
Frysktaligen.
21
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bylage 7 De fragelisten.
bylage 8 Ferliking enkêtes AOC Friesland en ROC Friesland College.

4.2 De respons
1.549 Studinten ha de fragelist op harren emailadres fan skoalle tastjoerd krigen
en167 dosinten/meiwurkers. Yn totaal ha 229 studinten en 71 dosinten reageard.
De respons fan de studinten is 14,8% en dy fan de dosinten 42,5%.
Sawol relatyf en absolút besjoen foarmet dy respons in goede basis om konklúzjes
lûke te kinnen.
Om ta in goede respons te kommen, ha ’k by de fiif MBO GROEN-ôfdielingen
besocht om de minsken oan te trunen om de fragelist yn te foljen. Guon kollega’s
joegen oan dat dat in goede saak wie om’t men oars gau oanstriid hat it mailtsje fuort
te klikken.
Om de studinten oer de streep te lûken, ha ‘k flyerkes útdield. In ekstra stimulâns wie
dat der tsien CD-bonnen ferlotte wurde soene ûnder de weromstjoerde fragelisten.
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Haadstik 5. De útkomsten fan de enkête
5.1 Wa ha reagearre op de fragelisten?
Nettsjinsteande it feit dat goun opliedingen net of mar foar in hiel lyts part
fertsjintwurdige binne, is de opkomst foldwaande om in byld te foarmjen oer it
plak en de betsjutting fan it Frysk yn de organisaasje en it beropsûnderwiis.
Oersjoch per oplieding
Milieubeheer
Boomteelt
Sierteelt
Watermanagement
Life science
Dierverzorging
Paardenhouderij
Dierenartsassistent(e)
Paardensport
MBO/HBO Diermanagement
Akkerbouw
Tuinbouw
Veehouderij
Herkenbare Veehouderij
Voeding
Young waves
Loonwerk
Bloem & design
Natural design
Tuin, park & landschap
Sport, recreatie & toerisme
Young greens
Totaal AOC Friesland

studinten

dosinten

oantallen

Yn
prosinten

oantallen

Yn
prosinten

2
1
1
3
3
58
29
8
3
8
4
1
19
3
15
5
16
12
4
26
7
1
229

1%
0%
0%
1%
1%
25%
13%
3%
1%
3%
2%
0%
8%
1%
7%
2%
7%
5%
2%
11%
3%
0%
100%

4
0
0
2
0
14
5
1
0
2
1
1
6
3
13
1
5
4
0
7
0
3
71

6%
0%
0%
3%
0%
20%
7%
1%
0%
3%
1%
1%
8%
4%
18%
1%
7%
6%
0%
10%
0%
4%
100%

Tabel 1: Oersjoch per oplieding

De opliedingen ‘young growers’ en ‘young farmers’ binne wol oanskreaun foar de
enkête, mar komme net foar yn dizze list, om’t der gjin studint en gjin dosint fan
reagearre hat.
In dúdlike ferklearring wêrom’t guon opliedingen (bygelyks dierverzorging) heech
skoare, is der net.
It kin wêze, dat dosinten fan dy opliedingen de studinten bot oantrúnd ha de fragelist
yn te foljen.
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Geslacht studinten
Manlik
43%
Froulik
57%

Geslacht dosinten
Manlik
54%
Froulik
46%

Tabel 2: Ferdieling man – frou

Leeftiid studinten
16 – 17 jier
34%
18 – 19 jier
38%
20 – 21 jier
19%
22 – 30 jier
7%
31 – 40 jier
1%
41 – 50 jier
0%
51 – 60 jier
0%
> 60 jier
0%

Leeftiid dosinten
˂21 jier
21 – 30 jier
31 – 40 jier
41 – 50 jier
51 – 60 jier
> 60 jier

0%
6%
24%
30%
35%
6%

Tabel 3: Leeftiidskategoryen fan de minsken dy’t reagearre ha

It is net ferrassend dat de by de studinten de leeftiden ridlik jong is. It grutste part fan
de studinten is jonger as 20 jier.
By de dosinten falt op dat der mar in hiele lytse groep jonger as tritich jier is. Of der
binne hast gjin jonge dosinten of dy groep hat amper reagearre.
It persintaazje dosinten âlder as fyftich jier is 41%.
Learwei
BOL
BBL

85%
15%

Klasse
Earste
Twadde
Tredde
Fjirde

45%
24%
19%
12%

Nivo’s
Nivo I
Nivo II
Nivo III
Nivo IV

3%
27%
11%
58%

Tabel 4: Learwegen, klassen en nivo’s fan de studinten

Dat it grutste part fan de studinten BOL’ers binne hat te krijen mei it feit dat
benammen dy learlingen op skoalle wiene en troch dosinten oantrúnd binne om de
fragelist yn te foljen. De BBL’ers wiene yn de wiken dat de enkête hâlden waard foar
it grutste part op staazje.
De fragelisten binne ferstjoerd fia de skoalmail fan AOC Friesland. In protte studinten
joegen oan dy mail net faak te lêzen. At se op staazje binne, wurdt amper omtinken
jûn oan de mail fan skoalle.
Wat ek opfalt, is dat foar in grut part earsteklassers reagearre ha. Tredde- en
fjirdeklassers foarmje mar in lyts part. It kin wêze dat dy studinten it belang fan it
ynfoljen fan de fragelist net wichtich fûnen, om’t it ynfieren fan it Frysk harren nei alle
wierskynlikens net (mear) oangean sil. Wat it nivo oangiet, falt it op dat benammen
nivo 4 fertsjintwurdige is.
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5.2 Behearsking fan de Fryske taal

Dierverzorging

Paardenhouderij

Veehouderij

Tuin, Park en Landschap

Frysk
Nederlânsk
Fryske streektaal
Nederlânske streektaal
In oare taal

Alle studinten AOC

Memmetaal

Dosinten

Yn dit haadstik komt de behearsking fan it Frysk oan de oarder fan sawol studinten
as dosinten. Neist de gegevens fan alle studinten wurde de sifers foar de ôfdielingen
Dierverzorging, Paardenhouderij, Veehouderij en Tuin, Park & Landschap apart jûn.
Fan dy fjouwer ôfdielingen binne de measte ynfolde fragelisten werom kaam. Troch
dy útsplitsing komme de ferskillen by de ôfsûnderlike ôfdielingen moai yn byld.

49%
43%
4%
3%
1%

58%
36%
2%
1%
3%

55%
40%
1%
4%
4%

56%
35%
6%
3%
0%

85%
9%
0%
0%
6%

65%
26%
9%
0%
0%

Tabel 5: De memmetaal fan dosinten en studinten

By de studinten is foar 58% it Frysk de memmetaal. Foar de dosinten leit dat
persintaazje op 49%. De Fryske Taalatlas23 jout oan dat 54,3% fan de ynwenners fan
Fryslân it Frysk as memmetaal hat. Foar de studinten leit dat persintaazje boppe it
gemiddelde, foar de dosinten der ûnder.
Ferklearring studinten: MBO GROEN lûkt benammen by in oplieding as bygelyks
feehâlderij jongeren fan it plattelân oan, wêrtroch‘t gemiddelde omheech giet.
Ferklearring dosinten: Dosinten komme ek út oare provinsjes wei (sjoch tabel 6).
Oantal jierren yn Fryslân
Fan de berte ôf
Langer as twa jier
Koarter as twa jier
Wennet net yn Fryslân

Dosinten
66%
31%
0%
3%

Studinten
86%
7%
3%
5%

Tabel 6: Hoelang de dosinten en studinten yn Fryslân wenje

Dizze fraach is net útsplitst nei de ferskate ôfdielingen. De measte dosinten en
studinten binne berne yn Fryslân. Dêrby falt op dat foar 31% fan de dosinten de
widze bûten Fryslân stien hat. Dat ferklearret mooglik it persintaazje dat it Nederlânsk
as memmetaal hat by de dosinten.
23
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De Fryske taalatlas 2007, Fryske taal yn byld, Provinsje Fryslân.

Dierverzorging

Paardenhouderij

Veehouderij

Tuin, Park en
andschap

Alle studinten AOC

46%
32%

36%
38%

29%
41%

28%
41%

71%
18%

41%
38%

14%

12%

7%

24%

6%

18%

7%

14%

22%

7%

6%

3%

13%
27%

Skriuwe
13%
12%
34%
38%

0%
34%

35%
38%

15%
38%

17%

23%

17%

34%

15%

26%

44%

31%

12%

21%

87%
13%

30%
33%
Ferstean
80%
74%
11%
12%

90%
7%

91%
6%

91%
9%

0%

5%

9%

3%

3%

0%

0%

4%
5%
Prate

0%

0%

0%

58%
14%

61%
14%

67%
3%

45%
38%

88%
3%

62%
26%

14%

7%

7%

3%

6%

6%

14%

18%

22%

14%

3%

6%

Dosinten

Fryske Taalaltas

Wat ek opfalt is dat 87% fan de studinten berne is yn Fryslân, mar dat it Frysk foar
58% fan de jongeren de memmetaal is.

Lêze
Goed
Ridlik
Mei
muoite
Net

46%
29%
25%

Goed
Ridlik
Mei
muoite
Net

10%
16%

Goed
Ridlik
Mei
muoite
Net

84%
10%

Goed
Ridlik
Mei
muoite
Net

64%
10%

74%

6%

26%

Tabel 7: Behearsking fan it Frysk

Ut de tabel docht bliken dat de behearsking fan it ferstean en it praten rom
oanwêzich is. It falt op dat benammen de behearsking fan it skriuwen heech skoart
yn ferhâlding ta it gemiddelde fan Fryslân. Wylst it lêzen (studinten) leger skoart.
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5.3 It taalgedrach en de taalhâlding fan de Frysktalige en netFrysktalige studinten
Yn ûndersteande tabellen oer taalgedrach en taalhâlding is der gjin útsplitsing mei
ôfdielingen.

Frysktalige studinten
Altyd Frysk
37%
Altyd Nederlânsk
7%
Frysk mei Frysktaligen 43%
Safolle mooglik Frysk
13%

Net-Frysktalige studinten
Normaal
57%
Learsum
8%
Ferfelend
27%
Dreech
8%

Tabel 8: De taal dy’t brûkt wurdt mei oare studinten bûten de lessen om troch Frysktalige
studinten en hoe’t dat wurdearre wurdt troch de net-Frysktaligen

37% fan de Frysktalige studinten hâldt it Frysk oan bûten de lessesitewaasje om. In
grut part fan de net-Friezen hat dêr gjin muoite mei. Dochs jout ek hast ientredde oan
it ferfelend te finen.
In grutter part fan de Frysktalige studinten praat allinne Frysk mei oare Frysktaligen
en hâldt rekken mei de net-Frysktalige studinten.

Frysktalige studinten
Frysk
Nederlânsk

86%
14%
Net-Frysktalige studinten

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

63%
2%
30%
5%

Tabel 9: Wat Frysktalige studinten prate mei oare Frysktaligen ûnder groepsopdrachten en
hoe’t dat wurdearre wurdt troch de net-Frysktaligen

Under de groepsopdrachten hâlde de Frysktaligen oan it Frysk fêst: Fryskpraten
docht Fryskpraten. Ungefear twatredde part fan de net-Friezen fynt dat normaal, tsjin
sa’n ientredde dy’t dat ferfelend fynt. Dochs in persintaazje om rekken mei te hâlden.
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Frysktalige studinten
Frysk
Nederlânsk

64%
36%
Net-Frysktalige studinten

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

52%
3%
41%
4%

Tabel 10: Wat Frysktalige studinten prate tidens groepsopdrachten yn it algemien en hoe’t
dat wurdearre wurdt troch de net-Frysktaligen

Dúdlik is dat de Frysktaligen mear rekken hâlde mei de omgongstaal fan de
kollegastudinten by it útfieren fan groepsopdrachten (sjoch tabel 9).
At der dan dochs Frysk praten wurdt, wurdt dat troch 41% fan de net-Friezen net
wurdearre.

Frysktalige studint
Yn de les ha’k de oanstriid om Frysk praten te bliuwen
Yn de les skeakelje ik automatysk oer op it Nederlânsk
At ien Frysk ferstiet, mar net praat, praat ik Frysk
Net-Frysktalige studinten
Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

ja
60%
40%
69%

nee
40%
60%
31%
54%
4%
35%
7%

Tabel 11: Taalgebrûk en stânfêstigens fan de Frysktalige studinten en de miening fan de
net-Friezen oer it fêsthâlden oan it Frysk troch de Frysktaligen

Opfallend is it hege persintaazje Friezen dat fêsthâldt oan it Frysk ek as de
peteargenoat sels gjin Frysk praat. Oer it generaal ferbrekke Friezen harren gau.
Mear as de helte fan de net-Friezen kin it fêsthâlden oan it Frysk wol wurdearje.
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Frysktalige studinten
Normaal
56%
Learsum
42%
Ferfelend
2%
Dreech
0%

Net-Frysktalige studinten
Normaal
34%
Learsum
7%
Ferfelend
49%
Dreech
10%

Tabel 12: De miening fan de studinten oer it brûken fan it Frysk troch de dosint yn de les en
de miening fan de net-Friezen dêr oer

Frysktalige studinten wurdearje it at in dosint Frysk praat yn de les. Mar 2% fan de
Frysktalige studinten fynt it ferfelend.
As in kollegastudint Frysk praat, wurdt earder wurdearre troch de net-Friezen as dat
in dosint Frysk praat. Studinten ferwachtsje blykber fan in dosint dat er yn de les
Nederlânsk praat.

5.4 It taalgedrach en de taalhâlding fan de Frysktalige en netFrysktalige dosinten.
Frysktalige dosinten
Altyd Frysk
Altyd Nederlânsk
Allinne Frysk mei Frysktaligen
Safolle mooglik Frysk

19%
3%
44%
33%
Net-Frysktalige dosinten

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

87%
3%
10%
0%

Tabel 13: It taalgebrûk fan de Frysktalige dosinten mei kollega’s yn in ynformele setting en
de miening fan de net-Frysktalige dosinten

De Frysktalige dosinten brûke graach it Frysk op it wurk yn ynformele setting. Mar
3% praat op it wurk Nederlânsk, wylst er it Frysk as memmetaal hat.
It docht bliken dat de net-Frysktalige dosint it normaal fynt dat de Frysktalige dosint
fêsthâldt oan it Frysk. Ien op de tsien net-Frysktalige dosinten fynt it ferfelend.
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Frysktalige dosinten
Altyd Frysk
Altyd Nederlânsk
Allinne Frysk mei Frysktaligen
Safolle mooglik Frysk

11%
36%
19%
33%
Net-Frysktalige dosinten

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

58%
0%
42%
0%

Tabel 14: It taalgebrûk fan de Frysktalige dosinten mei kollega’s yn formele setting en de
miening fan de net-Frysktalige dosinten

Yn in formele setting is de sitewaasje wat oars. De net-Frysktaligen binne dúdlik
minder tolerant tsjin it Frysk oer yn formele sfear. De Frysktalige dosint fynt it ek
earder needsaaklik om oer te stappen op it Nederlânsk.

Frysktalige dosinten
Frysk
Nederlânsk

78%
22%
Net-Frysktalige dosinten

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

84%
0%
16%
0%

Tabel 15: It taalgebrûk fan de Frysktalige dosinten tidens in groepsopdrachten tsjin
Frysktalige studinten en de miening fan net-Frysktalige dosinten oer it brûken fan it Frysk
troch studinten tidens in groepsopdracht

By groepsopdrachten akseptearje dosinten it Frysk. Fan de dosinten praat 78% Frysk
ûnder in groepsopdracht en 84% fan de net-Frysktalige dosinten fynt it normaal dat
der by in groepsopdracht Frysk praat wurdt.
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Frysktalige dosinten
Frysk
Nederlânsk

92%
8%
Net-Frysktalige dosinten

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

90%
0%
10%
0%

Tabel 16: It taalgebrûk fan Frysktalige dosinten by in yndividueel petear mei Frysktalige
studinten en de miening fan net-Frysktalige dosinten oer it brûken fan it Frysk troch studinten
ûnder in yndividueel petear

Yn in ûnderling petear mei in studint fine sawol de Frysktalige as de net-Frysktalige
dosint dat de studint him oan it Frysk hâlde mei.

Net-Frysktalige dosinten
Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

74%
0%
26%
0%

Tabel 17: De miening fan net-Frysktalige dosinten oer it brûken fan it Frysk troch studinten
tidens de les

In lessesitewaasje wurdt dochs mear besjoen as in formele setting. De tolerânsje
tsjin it Frysk oer is dan ek minder as yn in ynformele setting sa as bygelyks in
yndividueel petear.
Frysktalige dosinten
Normaal
Noflik
Net noflik
Dreech

64%
36%
0%
0%

Tabel 18: De miening fan de Frysktalige dosinten dat se Fryskprate kinne op it wurk

In Frysktalige dosint fynt it normaal en noflik dat er Frysk prate kin op it wurk.
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Net
mei
iens
42% 58%
39% 61%
Mei
iens

Frysktalige dosint
At ien Frysk ferstiet, mar net praat, praat ik Frysk
Ik skeakelje pas oer op it Nederlânsk at de oar it Frysk echt net ferstiet
Tabel 19: Taalgebrûk en stânfêstigens fan de Frysktalige dosinten

Dosinten stappe earder oer op it Nederlânsk (58%) as de studinten (31%, tabel 11).
Dosinten passe harren earder oan oan de gesprekspartner as de studinten. It soe
nijsgjirrich wêze út te sykjen wêr’t dat oan leit (teory fan code switching).

5.5 It plak fan it Frysk yn de beropssitewaasjes – studinten

AOC
Oersjoch per oplieding
Milieubeheer
Boomteelt
Sierteelt
Watermanagement
Life science
Dierverzorging
Paardenhouderij
Dierenartsassistent(e)
Paardensport
MBO/HBO Diermanagement
Akkerbouw
Tuinbouw
Veehouderij
Herkenbare Veehouderij
Voeding
Young waves
Loonwerk
Bloem & design
Natural design
Tuin, park & landschap
Sport, recreatie & toerisme
Young greens

Mei iens
88%
Mei iens
100%
100%
100%
100%
100%
86%
90%
86%
100%
50%
100%
0%
95%
100%
80%
60%
100%
92%
75%
96%
71%
100%

Net mei iens
12%
Net mei iens
0%
0%
0%
0%
0%
14%
10%
14%
0%
50%
0%
100%
5%
0%
20%
40%
0%
8%
25%
4%
29%
0%

Tabel 20: Op staazje fyn ik it normaal dat ik in Frysktalige klant ferstean kin

88% fan de studinten is fan miening dat er in Frysktalige klant ferstean kinne moat.
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AOC
Oersjoch per oplieding
Milieubeheer
Boomteelt
Sierteelt
Watermanagement
Life science
Dierverzorging
Paardenhouderij
Dierenartsassistent(e)
Paardensport
MBO/HBO Diermanagement
Akkerbouw
Tuinbouw
Veehouderij
Herkenbare Veehouderij
Voeding
Young waves
Loonwerk
Bloem & design
Natural design
Tuin, park & landschap
Sport, recreatie & toerisme
Young greens

Mei iens
66%
Mei iens
100%
0%
100%
100%
67%
66%
62%
57%
33%
25%
75%
0%
89%
100%
53%
40%
100%
67%
25%
69%
29%
0%

Net mei iens
34%
Net mei iens
0%
100%
0%
0%
33%
34%
38%
43%
67%
100%
25%
100%
11%
0%
47%
60%
0%
33%
75%
31%
71%
100%

Tabel 21: Op staazje besykje ik in Frysktalige klant yn it Frysk te wurd te stean

Om in klant yn it Frysk te wurd te stean achtsje de studitnen minder needsaaklik. In
persintaazje fan 66% besiket de klant ek yn it Frysk te wurd te stean. De 34% sille
der fan útgean dat de klant ek wol Nederlânsk ferstiet.
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AOC
Oersjoch per oplieding
Milieubeheer
Boomteelt
Sierteelt
Watermanagement
Life science
Dierverzorging
Paardenhouderij
Dierenartsassistent(e)
Paardensport
MBO/HBO Diermanagement
Akkerbouw
Tuinbouw
Veehouderij
Herkenbare Veehouderij
Voeding
Young waves
Loonwerk
Bloem & design
Natural design
Tuin, park & landschap
Sport, recreatie & toerisme
Young greens

Mei iens
90%
Mei iens
100%
100%
100%
100%
67%
90%
93%
100%
67%
75%
100%
0%
100%
100%
87%
80%
94%
100%
75%
96%
57%
100%

Net mei iens
10%
Net mei iens
0%
0%
0%
0%
33%
10%
7%
0%
33%
25%
0%
100%
0%
0%
13%
20%
6%
0%
25%
4%
43%
0%

Tabel 22: Op staazje fyn ik it noflik dat elkenien syn of har eigen taal brûke kin

90% fynt dat elkenien syn of har taal brûke kin. Der is dus sprake fan
taalakseptaasje.
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AOC
Oersjoch per oplieding
Milieubeheer
Boomteelt
Sierteelt
Watermanagement
Life science
Dierverzorging
Paardenhouderij
Dierenartsassistent(e)
Paardensport
MBO/HBO Diermanagement
Akkerbouw
Tuinbouw
Veehouderij
Herkenbare Veehouderij
Voeding
Young waves
Loonwerk
Bloem & design
Natural design
Tuin, park & landschap
Sport, recreatie & toerisme
Young greens

Mei iens
75%
Mei iens
100%
100%
100%
67%
67%
74%
86%
71%
67%
38%
50%
100%
89%
67%
67%
40%
94%
75%
75%
73%
71%
0%

Net mei iens
25%
Net mei iens
0%
0%
0%
33%
33%
26%
14%
29%
33%
62%
50%
0%
11%
33%
33%
60%
6%
25%
25%
27%
29%
100%

Tabel 23: In tsjinstferliener moat him safolle mooglik oanslute by it taalgebrûk fan de klant

De taalakseptaasje en -oanpassing giet nei ûnderen as der sprake is fan twang, liket
it.
Tabel 22 jout 90% fan de studinten oan dat se it noflik fine at immen syn of har eigen
taal brûke kin yn de beropssitewaasje. By tabel 23 komt it wurdsje ‘moat’ om ‘e
hoeke te sjen en fynt 75% dat in tsjinstferliener him oanpasse moat by it taalgebrûk
fan de klant.
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5.6 It plak fan it Frysk yn de beropssitewaasjes – dosinten
Mei iens
Tidens in staazjebesite fyn ik it normaal dat ik in
Frysktalige begelieder ferstean kin
Tidens in staazjebesite besykje ik in Frysktalige
begelieder yn it Frysk te wurd te stean
Op it wurk fyn ik it noflik dat elk syn eigen taal prate kin
In meiwurker op in bedriuw moat him safolle mooglik
oanpasse oan it taalgebrûk fan de klant
Ik fyn it wichtich dat learlingen leare om yn in twatalige
sitewaasje minsken yn harren wearde te litten

Net mei iens

83%

17%

62%

38%

86%

14%

73%

27%

89%

11%

Tabel 24: It plak fan it Frysk yn de beropssitewaasje fan dosinten

Konklúzje: Ferstean en praten binne foar de dosinten, krekt as by de studinten, net
oan elkoar gelyk.
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Haadstik 6. It ynfieren fan it Frysk op it mbo
Dit haadstik beskriuwt de ferskate faktoaren dy’t fan ynfloed binne op it Fryk en it
ynfieren fan dy taal yn it kurrikulum fan de mbo-oplieding. Wol AOC Friesland it Frysk
ynfiere, dan sil dêr dus rekken mei hâlden wurde. Fierder wurde yn dit haadstik
senario’s neamd fan wizen hoe’t it Frysk stâl krije kin yn de oplieding.

6.1 It ynfieren
It ynfieren fan it Frysk op it mbo is kompleks. Ferskate faktoaren ha ynfloed op de
sitewaasje. Der moat bygelyks rekken hâlden wurde mei de taaleftergrûn, de
foaroplieding, de taalhâlding en it berop dêr’t de studint foar oplaat wurdt.
De taalhâlding en behearsking fan it Frysk troch de dosinten moatte ek net fergetten
wurde.
Boppesteande saken wurde yn de neikommende paragrafen besprutsen.

6.1.1 De taaleftergrûn fan de studinten
It ferskaat oan taaleftergrûn van de studinten is grut24. Yn dat kader meitsje wy
ûnderskied tusken FT-1, FT-1/2, FT-2 en FT-3 studinten.
Foar in grut part fan de studinten is it Frysk de memmetaal (FT-1). Foar in oar grut
part is dat it Nederlânsk (FT-2). In lytse groep wurdt grutbrocht yn in twatalige
sitewaasje (FT-1/2). Dy studinten groeie op yn in Frysk-/Nederlânsktalige omjouwing.
Allochtoane studinten (FT-3) ha net it Frysk en/of it Nederlânsk as memmetaal, mar
ha in oare thústaal.
De taaleftergrûn fan de MBO GROEN-studinten is werom te finen yn tabel 5 fan
haadstik 5.

6.1.2 Foaroplieding
It Frysk is ferplichte foar skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Fryslân of it moat wêze
dat de skoalle ûntheffing krigen hat fan it kollege fan Deputearre Steaten fan de
provinsje Fryslân.
As it goed is, hawwe de (measte) studinten op it fuortset ûnderwiis it fak ‘Fryske taal
en kultuer’ folge en foldogge se oan de kearndoelen25 dy’t steld binne foar dat fak.
Dochs kin men yn it mbo net fan ien en deselde begjinsitewaasje útgean. Dat hat
ferskate oarsaken:
- It fuortset ûnderwiis hat ek al te krijen hân mei ferskillen yn de taaleftergrûn
fan de learlingen.
- Frysk is in ferplichte fak op de skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Fryslân, mar
de learlingen ha net allegearre op deselde wize Frysk hân.
De wize dat it Frysk stâl kriget op de skoallen foar fuortset ûnderwiis is hiel
divers en is oer it algemien ôfhinklik fan it skoalbelied en de fakdosint. Op
guon skoallen leit bygelyks de klam mear op it oanlearen fan de taal. Oaren
fine it kultueraspekt wichtiger. De iene skoalle wurket mei de metoade
Freemwurk, de oare mei eigen materiaal en/of mei LinKk.
24

Herziening doelstellingen Fries in het primair onderwijs, Provinsjale Wurkgroep Frysk yn it primêr ûnderwiis, Leeuwarden,
december 2004.
25
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Ramtlearplan 2007, Frysk yn it fuortset ûnderwiis, Jan Popkema, Henk Jongsma (einred.).

-

Meastentiids wurdt it fak Fryske taal en kultuer oanbean yn de earste klasse
fan it fuortset ûnderwiis. In pear skoallen yn Fryslân biede Frysk yn de twadde
klasse oan as karfak. Guon skoallen ha in trochgeande learline foar it Frysk en
kinne de learlingen ek eksamen dwaan yn it fak.
By de measte skoallen hâldt it fak Frysk yn: ien jier ien lesoere wyks. Foar de
measte studinten jildt dat in grut part fan it Frysk dat se hân ha, fuortsakke is
as se op it mbo komme.

6.1.3 De taalhâlding fan studinten
De attitude foar it Frysk oer fertoant ferskillen (sjoch paragraaf 5.3 en 5.4). In protte
minsken binne posityf, ek as se sels net Frysk prate. Mar der binne ek guon dy’t it
belang fan it Frysk net sjogge en om dy reden negatyf foar it Frysk oer steane.
It kin ek wêze dat de attitude op abstrakt nivo posityf is, mar as ien en oar omset
wurdt yn konkrete doelstellingen en aktiviteiten, studinten en dosinten ôfheakje. Mei
oare wurden: immen stiet posityf foar it Frysk oer salang’t er der sels net tefolle
muoite foar hoecht te dwaan.

6.1.4 It berop dêr’t de studint foar oplaat wurdt
Wy libje yn in tsjinste-ekonomy. By in protte beroppen is de ynteraksje tusken
tsjinstferliener en klant/kliïnt/pasjint tige wichtich. It Frysk kin fan belang wêze foar
guon beroppen.
It mbo laat studinten op foar in bepaald berop. Dêrby kin sein wurde dat in laborant of
meiwurker ICT minder optreedt as tsjinstferliner as bygelyks in meiwurker
detailhannel of in helpende yn soarch en wolwêzen. Yn it iene berop is mear
klantekontakt as yn it oare.
It sil dúdlik wêze dat studinten it belang fan it Frysk ek ôfhingje litte sille fan it berop
dêr’t se foar keazen ha.

6.1.5 De dosinten
Dosinten sille by it ynfieren fan it Frysk de karre lûke moatte. Sa kin it bygelyks wêze
dat lessen, les- en toetsmateriaal oanpast wurde moat. It kostet in protte tiid om
bygelyks lesmateriaal oer te setten. Der sil romte komme moatte foar dat soarte fan
wurk.
It sil dúdlik wêze dat der oandacht wêze moat foar de behearsking fan it Frysk (sawol
reseptyf as produktyf). At de nedige behearsking net oanwêzich is, sille der
mooglikheden komme moatte om dêr yn te foarsjen.
Net alle dosinten fan in oplieding hoege it Frysk ûnder de knibbel te hawwen. Wol is it
sa dat alle kollega’s fan in oplieding achter it ynfieren fan it Frysk stean moatte en in
positive hâlding tsjin it Frysk oer útstriele nei de studinten.
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6.2 Utgongspunten
As in mbo-oplieding besletten hat it Frysk op te nimmen yn it kurrikulum fan de
oplieding, moatte in oantal ûnderwiiskundige útgongspunten, dy’t rjochting jouwe oan
it ûnderwiis foar it Frysk, beskreaun wurde.

6.2.1 Omgean mei de begjinsitewaasje
De oplieding sil in taalkaart meitsje moatte. Der moat earst in analyze makke wurde
fan de behearsking fan it Frysk (ferstean, praten, lêzen en skriuwen) fan de
studinten. It Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde
Talen (EFR)26 kin dêr in rol yn spylje.
Boppedat moat der in analyze plakfine fan de begjinsitewaasje op dosinte- en
teamnivo wat de taalkompetinsjes oangiet.
Om’t mbo-opliedingen opliede foar in bepaald fak of berop, is it ek winsklik om te sjen
nei hokker ferlet der is fan it Frysk. Is allinne it ferstean nedich foar de
beropssitewaasje of is de behearsking fan it praten, lêzen en skriuwen ek fan
belang?
Op dy wize wurdt der in Fryske taalkaart makke foar alle partijen dy’t anneks binne
mei de oplieding.
Dy taalkaart is, yn kombinaasje mei de stelde doelen, it útgongspunt foar in op maat
makke taalbelied foar it Frysk foar de oplieding.
It is fan belang de taalkaart nei in oantal jierren op ‘en nij te besjen. Feroaringen
kinne oanlieding wêze om it taalbelied oan te passen.
Hjirûnder folget punt foar punt de saken dy’t nedich binne foar it ûntwikkeljen fan in
taalbeliedsplan.
- Ynventarisaasje fan de talige eftergrûn fan de studinten;
- It formulearjen fan de algemiene ambysjes op it mêd fan, yn dit gefal, it Frysk;
- Neigean hokker taalfeardichheden nedich binne foar it op te lieden berop;
- De doelstellings dêr’t de studitnen oan foldwaan moatte;
- De aktiviteiten om de formulearre doelstellings te heljen;
- De behearsking fan it Frysk troch de dosint(en);
- Evaluaasje en kwaliteitsbelied.
Wa’t stipe ha wol om taalbelied op papier te setten, kin in berop dwaan op
Taalsintrum Frysk27 fan ûnderwiisbegeliedingstsjinst Cedin út Drachten.

26

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen, Nederlandse
Taalunie, 2008. Ynternet: http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages.
27
www.taalsintrumdrysk.nl.
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6.2.2 Yntegraal taalbelied
Fryslân is in twatalige provinsje. Twa talen kinne neist inoar brûkt wurde. Dat betsjut
dat de kommunisearjende persoanen yn alle gefallen respekt ha moatte foar elkoars
taal. Boppedat is it in eask dat iderien beide talen op reseptyf nivo reedlik
behearsket.
Dat binne de twa betingsten foar in twatalige kommunikaasje.
Yntegraal taalbelied betsjut foar it mbo dat it fakûnderwiis en ûnderwiis yn in taal net
los fan elkoar stean: taalrjochte fakûnderwiis. Neffens it Handboek taalgericht
vakonderwijs28
Taalgericht vakonderwijs is onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde
taalvaardigheid expliciet is benoemd. Die vak- en taaldoelen worden simultaan
ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en
waarbinnen benodigde taalsteun geboden wordt.
Taalrjochte fakûnderwiis slút oan by oare didaktyske ûntjouwingen, sa as
aktivearjende didaktyk, betjuttingsfol leare en gearwurkjend leare, mar ûnderskiedet
him troch de simultane opbou fan taalfeardichheid en fakspesifike ynsichten en
feardichheden.
In foarbyld fan it yntergraal oanbieden fan it Frysk: it fak ûnderwiiskunde by de
oplieding ûnderwiisassistint dat yn it Frysk jûn wurdt. Der kin dan keazen wurde dat it
Frysk as fiertaal brûkt wurdt. In stapke fierder is as it lesmateriaal ek yn it Frysk
oanbean wurdt. De oplieding set dan yn op it reseptyf behearskjen fan it Frysk,
ferstean en lêzen.
Foar it produktyf behearskjen fan it Frysk sil der ek oandacht wêze moatte foar it
oanlearen fan it praten en skriuwen.
Foardielen fan yntegraal fakûnderwiis yn it Frysk:
1. Untwikkeling meartaligens by de studinten;
2. Yntegraal fakûnderwiis yn it Frysk kostet gjin ekstra tiid, dat wol sizze der hoecht
net in oar fak komme te ferfallen om it Frysk yn te fieren;
3. De studint komt yn oanmerking mei de taal dy’t ‘heart’ by it fak dêr’t er foar
oplieden wurdt.
In neidiel is dat de studint gjin kar hat. Hy wurdt ferplichte (in part) fan syn takomstich
berop yn it Frysk oan te learen.

28
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Handboek taalgericht vakonderwijs, Maaike Hajer & Theun Meestringa, Uitgeverij Coutinho, Bussum 2009

6.3 Oare senario’s
Hjirboppe is beskreaun hoe’t it Frysk yntegraal oanbean wurde kin. Der binne noch
mear manieren om it Frysk yn te fieren yn in mbo-oplieding. Sa’n wize fan ynfieren
wurdt in senario neamd.
Mooglike senario’s foar it oanbieden fan Frysk soenen wêze kinne:
1. It organisearjen fan in taaldoarp – mei in taaldoarp wurde praktyksitwaasjes
neispile. It is in moaie manier om in taal, dy’t eventueel oanleard is yn in
teoretyske setting, yn de praktyk te toetsen;
2. It Frysk yntegraal oanbiede mei dêrneist lessen/modules yn taalfeardigens – it
yntergraal oanbieden fan it Frysk is yn paragraaf 6.2.2 beskreaun. Dêrneist
kinne lessen en/of modules Frysk de taalfeardigens befoarderje;
3. De Afûk/Edufrysk29 ynskeakelje – de stifting Afûk út Ljouwert hat it platfoarm
eduFrysk yn it libben roppen. Dat is in kombinaasje fan in site foar taallearen,
in community om dat mei oaren te dielen en in magazyn. Sjoch:
www.edufrysk.nl;
4. Byhâlde fan in taalportfolio Frysk – studinten hâlde in taalportfolio by. Sa’n
taalportfolio sil oan foarôfstelde doelen foldwaan moatte en nei ynlevering
beoardiele wurde moatte. Sjoch: www.taalportfolio.nl of
www.europeestaalportfolio.nl. Dizze wize past ROC Friesland College ta, sa’t
beskreaun is yn paragraaf 3.1;
5. De studinten sels de kar litte - Studinten bepale sels hoe’t se it Frysk
brûke/ûntwikkelje binnen harren oplieding. Bepaalde doelen oangeande it
Fryks moatte nei eigen ynsjoch en ynset fan de studinten behelle wurde;
6. Module(s)/projekt(en) Frysk oanbiede – in oplieding kin ien of meardere
modules en/of projekten Frysk oanbiede. ;
7. Fakultatyf wat oan it Frysk dwaan troch de oplieding – nei eigen ynsjoch docht
de oplieding wat oan it Frysk. In frijbliuwende wize fan ûnderwiis.
Twa oanfollingen by boppesteande senario’s:
1. Foar alle senario’s jildt dat entûsjaste dosinten soargje moatte foar ûnder
oaren it oanbieden fan lesmateriaal, beoardieling ensafuorthinne.
2. Romte om lessen/modules Frysk oan te bieden sit yn it fak Leren, Loopbaan
en Burgerschap.

29 www.afuk.nl
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6.4 De wetlike basis fan it Frysk
It mbo falt ûnder de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). It iennige dat der te
finen is oer taal en/of it Frysk is hjirûnder yn it kader opnommen.
Artikel 7.1.1. Taal
Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. Onverminderd
artikel 7.3.4, derde lid, kan een andere taal worden gebezigd:
a. wanneer het onderwijs met betrekking tot die taal betreft, of
b. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van
de deelnemers daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het bevoegd gezag vastgestelde
gedragscode.

De wet jout oan dat it Frysk brûkt wurde mei as der in gedrachskoade foar opsteld is.
Dat is it gefal (Sjoch Ynlieding, side 6). Dêrmei bliuwt it brûken fan it Frysk noch
altiten frijbliuwend.
It soe winsklik wêze om oan de besteande frijbliuwendheid in ein te meitsjen. Der soe
in taalwet komme moatte foar it Frysk.
Omdat te realisearjen soe it foech foar it Frysk mear by de Provinsje komme moatte
te lizzen. Op dit stuit is it nammentlik sa dat net de Provinsje mar it Ryk ferantwurdlik
is foar it ûnderwiisbelied en it neilibjen fan ferplichtings fan û.o. it Europees Handvest.
Undersyk fan it Commitee of Experts fan de Ried fan Europa en it Konsultatyf
Orgaan (sjoch: Tredde Rapport, 2008) hat dúdlik makke dat it Ryk dy ferplichtings net
altiten like goed neikomt en dat it better wêze soe om de Provinsje meiferantwurdlik
te meitsjen. Hoe’t ien en oar organisearre wurde sil en oft ek neiere bepalings
opnaam wurde oer Frysk yn it beropsûnderwiis, hinget ek ôf fan de útkomsten fan it
ûndersyk fan de kommisje Hoekstra, dy’t healwei it jier 2010 te ferwachtsjen binne.
(sjoch: Konsultatyf Orgaan ‘Notitie ten behoeve van de hoorzitting van de commissie
Hoekstra 16 oktober 2009. Merkteken 3009-027).
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Haadstik 7. Feroarings yn in organisaasje
Feroaringsprojekten kinne organisaasjes helpe om ferbetteringen troch te fieren.
Ferbettering is ek meastentiids de yntinsje om te feroarjen. Dochs kinne se yn in
organisaasje, oft dat no grutte multy-nasjonals, skoallen of sikehûzen binne of de
Hema is, negatyf útpakke foar de meiwurkers. Reorganisaasjes,
kwaliteitsferbetteringen, kultuerfernijingen, fúzjes en sanearingen ferrinne oer it
algemien net sûnder wjerstân en kinne frustrearre en op syn mâlst opbaarnde en
ûnmotivearre meiwurkers opsmite.
Oant op sekere hichte is it net foar te kommen, dat oan feroarings neidielen sitte. As
minsken twongen wurde om harren oan te passen oan fernijings, is dat proses altyd
dreech.
Dit haadstik beskriuwt oan de hân it boek Leiderschap bij verandering fan John P.
Kotter yn acht paragrafen de teory fan it meitsjen fan flaters by feroaringen yn in
organisaasje. Op basis dêrfan kinne útstellen dien wurde om feroarings troch te
fieren yn sa’n spesifike organisaasje as de skoalle.

7.1 Te folle selsfoldienens talitte
De grutste flater dy’t makke wurdt by it feroaringsprosessen, is dat der struktuerleas
yn de reorganisaasje omslein wurdt sûnder meiwurkers te oertsjûgjen fan de
needsaak. Dy flater kin needlottige gefolgen ha, om’t feroaringen noait oan de
doelstellings foldwaan sille salang’t selsfoldienens de boppetoan fiert.
Beliedsmakkers oerskatte de mjitte wêryn’t se feroarings oplizze kinne. Se oerskatte
hoe dreech it is om meiwurkers te bewegen om harren komfortabele posysje op te
jaan. As reaksje geane minsken yn de ferdigening.
Sûnder it besef fan de needsaak fan de feroaring (urginsje) sille minsken net de
ekstra ynspanning leverje dy’t nedich is, mar harren fersette tsjin nije inisjativen. It
gefolch is dat feroarings fêstrinne en ûntaardzje yn opperflakkich burokratysk
gepraat.

7.2 It neilitte om in krêftige liedende koalysje te foarmjen.
Der wurdt wol sein dat in yngripende feroaring ûnmooglik trochfierd wurde kin, as it
haad fan de organisaasje dy feroaring net aktyf stipet.
By slagge feroarings is it lykswols in groep minsken, út alle lagen fan de
organisaasje, dy’t de karre lûkt. Ofsûnderlike yndividuen, hoe bekwaam en
charismatysk se ek binne, ha noait alle kompetinsjes dy’t nedich binne om wjerstân
te jaan oan tradysje en stadigens.
Projekten sûnder in krêftich, liedend gearwurkingsferbân kinne yn it begjin súksesfol
lykje. Ier of let wurde lykswols sokke inisjativen ûnderwrotten. Ut de striid tusken in
individuele manager of in swakke koalysje oan de iene kant en faktoaren as tradysje
en eigenbelang oan de oare kant, komme de lêsten hast altyd as winners út ‘e bus.
Se hâlde passyf en soms ek aktyf de feroaring tsjin.
Sels at der sprake is fan mar in bytsje selsfoldienens wurdt it belang fan in liedend
team faak ûnderkend.
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7.3 De krêft fan fisy ûnderskatte.
Fisy spilet in haadrol by it ta stân bringen fan sinfolle feroarings. It helpt rjochting te
jaan en ynspirearret aksjes. Sûnder in passende fisy kinne feroaringsprosessen
maklik útrinne yn betiizjende en tiidrôvjende projekten dy’t op neat útrinne.
Sûnder fisy dy’t de beslútfoarming stjoert, kinne de keuzes dêr’t meiwurkers mei te
krijen ha, fertiizje yn in einleas debat.
By feroaringsprosessen dy’t net slagge binne, jout de lieding fan it projekt wol in
gefoel fan rjochting, mar is dy te yngewikkeld of te faach om brûkber te wêzen.
In fêste regel is as de fisy dy’t de motor fan de feroaring wêze moat net yn fiif
minuten of minder útlein wurde kin, is er net goed.

7.4 De fisy 10 (of 100 of sels 1000) kear te min kommunisearje.
Feroaringsoperaasjes freegje om oertsjûgjende kommunikaasje.
Der binne trije foarkommende patroanen fan yneffektive kommunikaasje tidens in
feroaringsproses.
Yn it earste patroan ûntwikkelet in groep in hiel behoarlike feroaringsfisy en bringt
dêrnei dy fisy oan de man troch in pear fergaderingen te hâlden en in oantal memo’s
te ferstjoeren. Der wurdt op dy wize mar in fraksje fan de kommunikaasjemiddels
brûkt, dy’t yn de organisaasje omgeane.
Yn it twadde patroan besteget de liedende koalysje in protte tiid oan it hâlden fan
taspraken foar groepen meiwurkers. Yn dat gefal nimt de fisy in grutter part fan de
totale jierlikse kommunikaasje yn beslach dan yn it earste patroan, mar is noch
hieltyd net genôch.
Yn it tredde patroan wurdt der in soad tiid en muoite stutsen yn nijsbrieven en
taspraken, mar guon foaroansteande persoanen gedrage harren op in wize dy’t
streekrjocht foar de fisy oer stiet. It risseltaat is dat synisme tanimt en it leauwen yn
de nije koers ôfnimt.
Kommunikaasje fynt likegoed plak yn de foarm fan wurden as dieden. Dieden binne
yn ‘e regel it meast effektyf. Neat is minder as gedrach fan foaroansteande minsken
yn in organisaasje dat net strookt mei ferbale kommunikaasje.
Hjirûnder folgje de wichtigste eleminten foar in effektive kommunikaasje:
 Hâld it ienfâldich: te folle fakjargon en ôfkoartings moatte mijdt wurde;
 Metafoaren en foarbylden brûke: koarte byldspraak seit mear as 1000
wurden;
 Ferskate kommunikaasjemiddels ynsette: grutte en lytse byienkomsten,
yntranet, formele en ynformele ynteraksje – alles helpt om de boadskip oan
de man te krijen;
 Werhelling: ideeën oertsjûgje as se faker werhelle wurde;
 It goede foarbyld jaan: gedrach fan wichtige persoanen dat yn striid is mei de
fisy soarget dat oare foarmen fan kommunikaasje net wurkje;
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 Utlis by tsjinstridichheden: As der gjin útlis is by saken dy’t net stroke mei de
feroaringsfisy, sil alle oare kommunikaasje net wurkje;
 Jaan en nimme: kommunikaasje twa kanten út is altyd effektiver as
kommunikaasje yn ien rjochting.

7.5 Talitte dat obstakels de nije fisy yn it paad steane
Nije inisjativen rinne faak speak as meiwurkers, sels as se achter de nije fisy steane,
harren behindere fiele troch grutte obstakels. It kin wêze dat blokkades allinne yn ‘e
hollen fan minsken sitte. It is dan de útdaging harren te oertsjûgjen dat der gjin
ekstreme barriêres binne.
Mar yn guon gefallen binne der wier wol obstakels oanwêzich.
It kin wêze dat bygelyks de organisaasjestruktuer in obstakel foarmet. As minsken,
beliedsmakkers wegerje om sokke obstakels ûnder eagen te sjen, behinderje se it
feroaringsproses.

7.6 Neilitte om koartetermynsuksessen te kreëarjen.
Echte feroaring freget in protte tiid. Feroaringsprojekten driigje oan krêft te ferliezen
as der gjin koartetermyndoelstellingen binne om te heljen en te fieren.
Koartetermynsuksessen kreëarje is wat oars as hoopje op koartetermynsuksessen. It
lêste is passyf, it earste aktyf. Under de goede omstannichheden kinne
koartetermynsuksessen in sinfol ûnderdiel foarmje fan in feroaringsproses. As dúdlik
is dat projekten lang duorje sille, nimt letter yn it proses de urginsje ôf.
Troch stil te stean by koartetermynsuksessen bliuwt de urginsje fan de feroaring yn
byld. Oan de oare kant is it kreëarjen fan suksesmominten fan grut belang om de
feroaringsfisy te ferhelderjen of te wersjen.

7.7 Te betiid laitsje.
Hoewol’t der neat op tsjin is in sukses te fieren, binne alle suggestjes dat it wurk hast
klear is oer it algemien in misfetting. Oant feroaringen djip yn de kultuer ferankere
binne, binne nije wurkwizen kwetsber. It gefaar bliuwt dan bestean dat âlde
gewoanten wer boppe driuwen komme.
De problemen begjinne meastal yn in betiid stadium: de urginsje is net sterk genôch,
de liedende koalysje net machtich genôch en de fyzje is net dúdlik genôch. Te betide
freugde remmet ôf en dan krije sterke krêften dy’t mei tradysje te krijen ha de oerhân.
Te betiid laitsje is in ferriederlike falkûle ûnderweis nei wichtige feroaring.
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7.8 Fersomje om feroarings stevich te ferankerjen yn de
organisaasjestruktuer.
Oant nij gedrach bewoartele is yn sosjale noarmen en dielde wearden, is it altyd
bleatsteld oan degradaasje as de druk fan it feroaringsprojekt fuortfalt.
Twa faktoaren yn it bysûnder binne wichtich as it giet om it ferankerjen fan nije
wurkwizen yn de organisaasjekultuer.
De earste is minsken sjen litte hoe’t bepaalde foarmen fan gedrach en hâlding der ta
liede dat prestaasjes ferbetterje. As it oan de minsken sels oerlitten wurdt om de
krekte ferbannen te lizzen, lûke se maklik in ferkearde konklúzje.
Twads: Om feroaringen te ferankerje is it nedich dat nije lieders yn in organisaasje de
wurkwize oernimme. Ien ferkeard beslút oer opfolging (yn de top) fan de organisaasje
kin jierren wurk te neat dwaan.
Ta beslút: It kin earnstige gefolgen ha as der ien of mear fan de acht boppeneamde
fouten makke wurdt by ynspanningen om feroaringen ta stân te bringen. Fouten
binne net foar te kommen. Mar troch opmerksumens en in goede oanpak kinne se
mijd wurde of yn alle gefallen fermindere wurde.
It wichtichste is dat men begrypt, wêrom’t minsken harren fersette tsjin feroarings. It
easket dêrom liederskip om op in sosjaal en kommunikatyf sûne wize in
feroaringsproses yn gong te setten.
Ut boppesteande fouten wurdt it saneamde ‘achtfaseproses’ ôflaat dat goed brûkber
is by it nimmen fan goede stappen by it súksesfol ynfieren fan it Frysk op MBO
GROEN fan AOC Friesland. Yn haadstik 8 wurdt dat útwurke.
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Haadstik 8. Konklúzje en advys
Yn dit lêste haadstik fan dit ferslach komt al it foargeande byelkoar en foarmet de
konklúzje en advys foar it ynfieren fan it Frysk op MBO GROEN fan AOC Friesland.

8.1 Urginsjebesef festigje
Feroarings freegje gearwurking, inisjatyf en in grutte reewilligens ta it bringen fan
offers. Meiwurkers moatte dan dúdlik foar eagen wêrom’t it Frysk in plak ha moat yn
de oplieding.
Hjirûnder folget in útiensetting fan punten, dy’t it urginsjebesef foar it Frysk yn it mbo
fan AOC Friesland ûnderskriuwt.
It kompetinsjerjochte mbo-ûnderwiis skriuwt foar dat in diplomearre mbo-er oer
foldwaande kennis, feardichheden en de goede beropshâlding beskikke moat om syn
takomstich berop út te fieren.
Dy kompetinsjes krije yn ús provinsje in ekstra diminsje om’t yn Fryslân neist it
Nederlânsk it Frysk in wichtich plak ynnimt.
Ut ûndersyk fan de provinsje docht bliken dat yn 58% fan de organisaasjes de
meiwurkers mei klantekontakten faak oant hiel faak te krijen ha mei it Frysk.
En mear as 80% fan de organisaasjes fynt it in pluspunt as de wurknimmer de Fryske
taal ferstean kin. Foar it praten is dat persintaazje likernôch 50%.
Om’t 90% fan de mbo-ers nei de oplieding yn Fryslân wenjen en wurkjen bliuwt, is it
wichtich dat de studinten it Frysk behearskje.
De studinten sjogge sels it belang fan it Frysk ek wol yn. De enkête, dy’t holden is op
it MBO GROEN fan AOC Friesland, wiist út dat bygelyks 88% fan de studinten it
normaal fynt dat er in Frysktalige klant op staazje ferstean kin. In persintaazje fan
66% besiket in Frysktalige klant yn it Frysk te wurd te stean. Wat foar de staazje jildt,
sil ek opgean foar it takomstich berop.
De provinsjale oerheid beskriuwt yn de ûnderwiisnota Boppeslach en it beliedsplan
Fan Rjocht nei Praktyk de plannen dy’t hja hat foar it Frysk. Se set ûnder oaren yn op
yntegraal meartalich beropsûnderwiis foar (ûnder oaren) it mbo.
Dat de Provinsje reewillich is, docht bliken út de sertifikaten dy’t yn 2009 yn it libben
roppen binne foar de behearsking fan it Frysk yn de beropspraktyk.
Op ROC Friesland College ha de studinten al de gelegenheid in sertifikaat Frysk
ferstean en/of praten te heljen yn de beropssitewaasje.
Der is it ien en oar te rêden mei it Frysk. AOC Friesland moat oanslute by de
ûntwikkelingen en belied meitsje om it Frysk in plak te jaan op it mbo.
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8.2 De liedende koalysje foarmje
It is dreech om (grutte) feroarings troch te fieren yn in organisaasje. Dêrom is der in
ynfloedrike krêft nedich om it proses te stypjen.
‘Der hat noch noait ien yndividu west, dat by steat is om de goede fyzje te
ûntwikkeljen, dizze te kommunisearjen, alle wichtige beswieren út ‘e wei te
romjen, koarte termyn suksessen te generearjen, it feroaringsprojekt te lieden
en te managen, en de nije wurkwize djip yn de organisaasje te ferankerjen.
In team foarmje is altiten in essinsjeel ûnderdiel fan de begjinfase mei as doel
feroaringen troch te fieren’30
Dat betsjut dat der by MBO GROEN in groep foarme wurde moat mei minsken fanút
de organisaasjes, dy’t harren dwaande hâlde sil mei it ynfieren fan it Frysk en de
stappen dy’t setten wurde moat.
It is wichtich in groep minsken by elkoar te krijen dy’t mei syn allen foldwaande krêft
hat om it proses te stjoeren. Winsklik is it dat der net allinne dosinten in sit ha yn de
groep, mar ek beliedsfoarmers. Foar in noch breder draachflak kinne studinten en
staazjebieders keppele wurde oan de liedende koalysje.

8.3 In fisy en strategy ûntwikkelje
Fisy hat betrekking op in takomstbyld en befettet kommentaar wêrom’t minsken
dernei stribje moatte dy takomst te kreëarjen.
Yn in feroaringsproses tsjinnet in goede fyzje trije doelen:
- Troch de algemiene rjochting foar feroaring te ferdúdlikjen, ferienfâldigt er
de mear detaillearre beslissings;
- Hy motivearret minsken ta it ûndernimmen fan aksje yn de goede rjochting,
ek al hat immen der yn it begjin muoite mei;
- Mei fisy kinne de aksjes fan de ferskate minsken koördinearre wurde op in
flotte en effisjente wize.
De groep, beskreaun by paragraaf 8.2, moat dus begjinne mei it ûntwikkeljen fan in
fisy en strategy.
De fisy moat oan neikommende easken foldwaan:
- Foarstelber;
- Oantreklik;
- Helber;
- Ofstimd wêze op de beslútfoarming
- Fleksibel;
- Te kommunisearjen wêze;
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8.4 De feroaringsfyzje kommunisearje
De krêft fan in fisy wurdt pas op gong brocht wannear’t de measte belutsenen by de
feroaring in selde opfetting fan de doelen en rjochting diele. Belutsenen moatte op ‘e
hichte brocht wurde fan it doel en de stappen om dat doel te berikken.
As earste moat de liedende koalysje in plan meitsje om de feroaringsfisy te
kommunisearjen. Paragraaf 7.1.4 jout oanwizings foar effektyf kommunisearjen.
AOC Friesland beskikt oer in rom oantal middels om berjochten by de studinten en
meiwurkers te krijen. Te tinken falt oan Petear (it yntranet fan AOC Friesland, dat
sawol foar studinten en foar meiwurkers tagonklik is), nijsbrieven en folders foar nije
studinten.
Twads kin AOC Friesland der foar soargje dat it Frysk mear sichtber wurdt yn de
skoalle/lokaasjes.
In pear foarbylden:
- By in part fan de website fan MBO GROEN kin de besiker kieze om de tekst oer te
setten yn it Ingelsk. Dêr soe de mooglikheid foar it Frysk by komme moatte;
- By de yngong fan de gebouwen soe oanjûn wurde moatte dat men de Fryske taal
brûke kin;
- Bepaalde berjochten (op papier of digitaal) soene yn it Frysk opsteld wurde kinne;
- De studinten wize op de taalgedrachskoade.

8.5 In breed draachflak foar feroaring kreëarje
It doel fan dit punt is troch empowerment (= it jaan fan ynfloed oan mear minsken) in
breed draachflak foar feroaring te kreëarjen. Feroaringen freegje om oanpassings yn
de organisaasje. Dat kin allinne mar slagje at minsken mooglikheden sjogge om de
feroaringen te realisearjen en meihelpe.
Dat bart troch barriêres te sljochtsjen dy’t de ymplemintaasje fan de feroaringsfyzje
opkeare.De grutste obstakels binne benammen faaks: struktueren, feardichheden,
systemen en lieding.
De liedende koalysje sil ‘de boer op moatte’ om de fisy en stategy út te lizzen. Op
dizze wize sille se draachflak kreearje moatte by útfierders.
De kolleezje fan bestjoer fan AOC Friesland sil tiid en jild beskikber stelle moatte om
de liedende koalysje te fassilitearjen.

8.6 Koartetermynsuksessen generearje
Koartetermynsuksessen leverje op seis wizen in bydrage oan feroarings:
 Se leverje bewizen dat de feroaring de offers wurdich binne;
 Se jouwe gelegenheid ta it jaan fan skouderklopkes;
 Se leverje konkrete gegevens op oer de libbensfetberens fan ideeën;
 Dúdlike suksessen meitsje it de minsken dreech om dwers te lizzen;
 Se leverje bewiismatariaal oan dyjinge dy’t heger yn de hiërargy sitte dat de
feroaring op in goed spoar sit;
 Fan ûnferskillige minsken foarstânners meitsje, fan twivelders aktive helpers
meitsje ensafuorthinne.
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As koartetermynsuksessen beneamd en fierd wurde, sil dat by de útfierders ta mear
entûsjasme liede. Gefolch dêrfan: mear draachflak.

8.7 Ferbetterings konsolidearje en mear feroarings ta stân bringe
De ferbetteringen moatte earst boarge wurde foardat oare feroaringen oppakt wurde
kinne. It risiko fan te folle feroaringen tagelyk is der de feroarings net goed
ymplemintearre wurde en driigje te mislukken.
AOC Friesland sil de tiid nimme moatte om it projekt goed yn te fieren.

8.8 Nije oanpak ferankerje yn de kultuer
Fiif redenen om it Frysk goed te ferankerjen yn de kultuer fan de organisaasjes:
 De measte wizigings yn noarmen en gedielde wearden komme oan de ein fan
it feroaringsproses;
 Nije wurkwizen dringe gewoanlik pas yn in kultuer troch wannear’t se hiel
dúdlik harren bewiisd hawwe en superieur binne oan de âlde sitewaasje;
 Sûnder mûnlinge ynstruksje en ûndersteuning binne minsken faak net ree om
de jildichheid fan de nije praktyk ta te jaan;
 Soms is de iennige manier om in kultuer te feroarjen bepaalde kaaipersoanen
te ferfangen;
 As fakatueres net feroare binne yn oerienstemming mei de nije sitewaasje, sil
de âlde kultuer boppe driuwen komme.
It boargjen fan de feroaringen is essinsjeel om it Frysk in fêst plak te jaan yn de
organisaasje.
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Bylage 1 – publikaasje De Pompeblêden

54

55

Bylage 2 – Leeuwarder Courant, 8 januari 2010
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Bylage 3 – Gedrachskoade Frysk
Taalcode Fries:

1. Je mag bij het Friesland College, ROC Friese Poort en het AOC Friesland
Fries spreken
2. Delen van het onderwijs kunnen in het Fries worden gegeven
3. Je mag een BPV-verslag of opdracht in het Fries schrijven
4. Je mag een mondeling examen in het Fries doen.

Voor alle onderdelen gelden wel bepaalde voorwaarden, zie hiervoor de uitgebreide
tekst.

Uitgebreide tekst:

1. Je mag in het ROC Fries spreken onder voorwaarde dat dit geen belemmering
is voor het onderwijs. Als de docent jou bijvoorbeeld in het Fries niet kan
verstaan, moet je in de les Nederlands spreken.
2. Delen van het onderwijs kunnen in het Fries worden gegeven.
Dit kan alleen als iedereen het op dat moment eens is met het lesgeven in het
Fries. Ook kan het zo zijn dat onderdelen Fries worden gegeven omdat het
voor het beroep wenselijk is, zoals bijvoorbeeld in de ouderenzorg of in het
onderwijs. Op dat moment is het een vrije keus om hier aan mee te doen.
3. Je mag een BPV-verslag of examenopdracht in het Fries schrijven. Hier zijn
wel voorwaarden aan verbonden:
a. Er moet een begeleidende docent zijn die Fries kan schrijven en ook
het taalgebruik kan controleren
b. Het BPV-bedrijf of externe opdrachtgever moet het er mee eens zijn
c. Er moet een samenvatting in het Nederlands worden toegevoegd.
Je mag een mondeling examen afleggen in het Fries, onder voorwaarde dat iedereen
die bij dit examen aanwezig is, Fries kan verstaan.
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Bylage 4 – Mind map
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Bylage 5 – Leeuwarder Courant, 11 septimber 2009
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Bylage 6 – Brief Feriening Frysk Underwiis, 1 septimber 2008

Skriuwerskip:
Drs. S.T. Hiemstra
G. Sondermanstrjitte 29
9203 PT DRACHTEN

Oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten
en de leden fan Provinsjale Steaten
Provinsje Fryslân
Snekertrekweg 1
Postbus 20120
8900 HM LJOUWERT
Ljouwert/Drachten, 1 sept. 2008
Underwerp: ferplichting Frysk yn it middelber beropsûnderwiis
Achte leden fan Provinsjale en Deputearre Steaten,
It ûnderwiis yn it Frysk kin as thústaal fan mear as de helte fan de learlingen yn Fryslân en as
twadde taal foar de oaren wichtige maatskiplike en yndividuele doelen tsjinje. Foar de Fryske
maatskippij is de behearsking fan it Frysk sosjaal, kultureel en ekonomysk tige fan belang.
Foar it yndividu is it ûnderwiis yn de eigen taal fan grut belang foar it kultuer- en taalbehâld.
It ûnderwiis yn it Frysk yn it middelber beropsûnderwiis soe yn oansluting dêrop folle better
kinne en moatte.
De Frysktalige foarming hat yn it trajekt dêrfoar, almeast yn it tmbû/vmbo (tariedend
middelber ûnderwiis), tige beskieden west, sil dat grif ek noch in skoft bliuwe en is slim
ûnfoldwaande om ta in goede mûnlinge en skriftlike behearsking fan it Frysk te kommen. In
trochgeande line nei en yn it mbû (middelber beropsûnderwiis) is dus fan grut belang, ek foar
de learling fan it tmbû/mbû, dy‟t yn de measte gefallen nei syn/har oplieding yn Fryslân
wenje en wurkje sil.
Utgongs- of begjinsituaasje
Yn it beropsûnderwiis is der gjin sprake fan wetlik foarskreaune fakken en eksamenfakken, ek
net om ûnderwiis yn in frjemde taal te folgjen, sadat oant no ta ynstellings foar
beropsûnderwiis gjin ferplichtings op dat mêd oplein wurde kinne. Wol kinne de rocynstellings as dat winsklik is, bygelyks yn oerlis mei gemeenten of it bedriuwslibben, yn it
opliedingsprogramma easken stelle oangeande de Fryske taal. Fan in taalbelied op de Fryske
roc‟s is lykwols oant no ta net folle op ‟e hispel kommen. De autonomy fan dy skoallen is in
grutte barriêre.
Op de roc‟s is lykwols op it mêd fan it Frysk wol wat beweging: der wurdt ûndersyk dien nei
mooglikheden foar taalbelied en it jaan fan better ûnderwiis yn de talen (ek yn it Frysk), der
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binne wurkgroepkes ynsteld en der wurdt finansjeel ynvestearre yn better tale-ûnderwiis. It is
saak om dy nije trend krêft by te setten en fuort te sterkjen.
Knyppunten
Nederlân hat boppedat kêst 8, lid d nivo ii fan it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of
talen fan minderheden “make available a substantial part of technical and vocational
education in the relevant regional or minority language”; of nivo iii “provide, within
technical and vocational education, for the teaching of the relevant regional or minority
languages as an integral part of the curriculum” (European Charter for Regional or Minority
Languages, s. 2) nèt ûndertekene.
It keallet yn dat ûnderwiisdomein dus tige swier mei it ûnderwiis yn it Frysk as fak en as
ynstruksjetaal.i
Oplossing
It advys fan de Onderwijsraad Vreemde talen in het onderwijs (juny 2008; tenei: Vto) jout op
it stik fan ferplichtings in iepening. De Onderwijsraad referearret oan de Stuurgroep
Competentiegericht Beroepsonderwijs dy‟t yn 2008 oan de minister advisearre om “[…] de
deelnemers op niveau-3/4 tot één vreemde taal te verplichten en deelnemers op niveau-1 niet.
Voor niveau-2 is de stuurgroep er niet uit gekomen. De stuurgroep geeft aan dat het nu aan de
staatssecretaris is om tot een eindbeslissing te komen. De staatssecretaris denkt nog na over
een centraal examen voor de moderne vreemde talen, zoals het Engels. Dit geeft zij aan als
aanvulling op haar recente voornemen om centrale examens voor Nederlands en
rekenen/wiskunde te introduceren in het middelbaar beroepsonderwijs. De staatssecretaris
geeft hierbij meteen aan dat ze vanaf 2009 net als nu voor Nederlands, ook voor de moderne
vreemde talen de gewenste niveaus wil vaststellen, om zo de doorstroom naar het hoger
onderwijs beter te waarborgen” (Vto, s. 53). It trochstreamen nei it heger ûnderwiis is fan
belang foar it lang-mbû.ii
Sa‟n 30% fan de Nederlânske befolking hat in mbû 3- of 4-oplieding as heechste oplieding
hân. De Onderwijsraad sprekt as ambysje út dat der begûn wurdt mei it ferplichte stellen fan
ien frjemde taal, om op termyn njonken de „moedertaal‟ [bedoeld wurdt: Hollânsk] twa
frjemde talen foar it lang-mbû (niveau 4) te ferplichtsjen (Vto, s. 10). Yn de op in basisberop
rjochte learwei (BB) fan it tmbû/vmbo wurdt in twadde frjemde taal as „ferplichting‟ ornaris
as in te grutte opjefte sjoen (Vto, s. 31). In ferplichting yn it mbû wurdt dan dus problematysk.
It Frysk is foar BB-learlingen almeast gjin „frjemde‟ taal en kin dus om dy reden, ek in it
mbû, wòl ferplichte wurde.
Foar it Frysk as twadde offisjele rykstaal fan Nederlân soe in oplossing fûn wurde moatte dy‟t
ferlykber is mei dy foar Nederlânsk: in folweardich en ferplichte fak foar de nivo‟s 1 oant en
mei 4 mei in sintraal eksamen as dat foar Nederlânsk ek it gefal is. Dêr kin dan (op termyn) it
Ingelsk as ferplichte frjemde taal njonken. Trijetalich ûnderwiis dus. Dêrby moat derfoar
soarge wurde dat it ûnderwiis yn dy trije talen inoar earder fersterket as ferswakket (ferl. ek
Vto, s. 13, wêryn‟t dat foar it frjemde-taleûnderwiis yn kombinaasje mei Nederlânsk bepleite
wurdt). Dat freget neffens ús om yntegrale taalmetoaden en -modulen (lykas dat ek winsklik
is foar de rest fan it ûnderwiis yn Fryslân foar bern/learlingen fan boppe de 6/7 jier). Skieden
metoaden en metodiken/oanpakken hawwe dus har tiid hân. Kontrastive oanpakken hearre de
takomst te hawwen. It prinsipe fan de ûnderdompeling (ferl. ek Vto, s. 15), doeltaal is fiertaal
by Frysk, Nederlânsk, Ingelsk en in stikmannich oare fakken, sil kwantifisearre wurde moatte.
Lanlik groeit it tal twatalige mbû-opliedings (Nederlânsk-Ingelsk). Knyppunt is dat dosinten
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yn oare fakken net as fansels lesjaan kinne yn in oare taal, bgl. yn it Ingelsk, Dútsk of Frânsk.
Dat jildt ek foar it Frysk.
Om sokke problemen mei gauwens te ferhelpen, sil it foech dêrta by de Provinsje Fryslân
lizze moatte. It feit dat de Provinsje de earst- en it Ryk de einferantwurdlike oerheid is foar
de Fryske taal en kultuer, liedt ta ûndúdlikens en ûnwissens oer de rolynfolling en yn de
praktyk ta in foar it Frysk skealik en anty-Frysk ryksbelied. Dat fine wy dus ek werom yn it
taalbelied, of leaver, it ûntbrekken dêrfan by it mbû. Dêryn wurde wy befêstige troch it
Rapport van de Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies: Ruimte, Regie en
Rekenschap (17 maart 2008).iii

Easken foar it mbû-kurrikulum
Utgongs- of begjinsituaasje
Foar it mbû-kurrikulum binne trije easken beskiedend (Vto, s. 106-111): easken foar it berop,
foar boargerskip en foar it trochstreamen nei it hegere ûnderwiis. De ûnderwiisdoelstellings
wurde fêststeld yn oerlis tusken wurkjouwers, wurknimmers en ûnderwiisynstellings. Dy
beropseasken wurde fierdersoan foar eltse oplieding fêstlein yn in kwalifikaasjedossier. Dêr
steane dus ek de (eventuele) taaleasken yn. Yn it boarnedokumint Leren, loopbaan en
burgerschap binne de kwalifikaasje-easken op it mêd fan boargerskip, learen en wurkpaad
fan de dielnimmers te finen.
Foar de frjemde talen wurde de easken fêststeld yn in taalkompetinsjeprofyl; it jout in
oersjoch fan de taalkompetinsjes fan in (begjinnende) beropsbeoefener. It kin oan in
kwalifikaasjeprofyl taheakke wurde. De minister leit allinnich de taalprofilen fêst fan it diel
(B) mei de beskriuwing fan de diploma-easken. Dat jout de opliedings romte om in protte,
mar ek om in hiel lyts bytsje oan taal te dwaan.
Wat it berop oanbelanget, is de fraach fan de (regionale) arbeidsmerk beskiedend. Der binne
203 kwalifikaasjeprofilen foar it mbû en it middelber agrarysk ûnderwiis (yn 2005
beskreaun). Op basis fan in nije kwalifikaasjestruktuer wurde talen hieltiten mear yntegrearre
yn fakken dy‟t op it berop en/of op projekten rjochte binne.
Knyppunten
Troch dy oanpak slagget it lang net alle roc‟s it taalûnderwiis didaktysk ferantwurde oan te
bieden. Troch in taal net mear as apart fak yn te roasterjen, bestiet it risiko dat de breanedige
„taaie of ferfelende feardichheden‟ net genôch tiid en begelieding krije. Boppedat is it gefaar
grut dat guon wichtige learynhâlden net mear op it aljemint komme as dy net langer eksplisyt
op it roaster steane. In tuskenfoarm is om it taalûnderwiis wol te yntegrearjen yn de
beropskontekst, mei dêrnjonken in oanbod fan learrûten om taalûnderdielen te oefenjen dy‟t
mear tiid en enerzjy freegje.
Mbû-opliedings binne net bûn oan sintrale of lanlike eksamens. De ynstellings meie sels de
eksaminearring ûntwikkelje of ynkeapje. Eltse oplieding is wetlik ferplichte alle ynformaasje
oer hoe‟t in stúdzje ferrint, fêst te lizzen yn de ûnderwiis- en eksamenregeling. Yn dy regeling
stiet de toetsing fan talen net altiten eksplisyt beskreaun. De toetsing is dan bygelyks
yntegrearre yn in algemien proefstik („proeve van bekwaamheid‟). Guon ynstellings hawwe
foar talen wol in aparte ôfslutende toets of einproef dêr‟t allinnich de behearsking fan de
oanbelangjende taal yn toetst wurdt. It taalportfolio mbû wurdt ek brûkt om it
behearskingsnivo fêst te stellen.
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Oplossing
It Procesmanagement MBO 2010 jout de foarkar oan in hybride taaltoetsing. Dêrby wurde
standerdisearre toetsen brûkt om de algemiene taalfeardigens en taalfeardigens yn algemiene
beropssituaasjes fêst te stellen, njonken in taalportfolio foar it toetsen fan op it berop rjochte
taal, en taaltoetsing yntegrearre yn de beropskontekst. De dosint basearret syn einoardiel dan
op alle risseltaten mei-inoar. Dat liket ús ek in serieuze oplossing foar it ûnderwiis yn it Frysk.
Guon mbû-opliedings jouwe taalûnderwiis sûnder dat de dielnimmers dêrop „sakje‟ kinne. As
de risseltaten foar Nederlânsk meitelle foar it oardiel „sakke‟ of „slagge‟, dan moat dat foar it
Frysk ek sa wêze.
Skoalling learaars
Utgongs- of begjinsituaasje
Om te begjinnen as learaar op it middelber beropsûnderwiis is gjin ûnderwiisfoech nedich. It
foechhawwend gesach fan in ynstelling makket ornaris út oft immen startbekwaam is. Mei it
ynfieren fan de Wet beroepen in het onderwijs (op 1 aug. 206) moatte dosinten foldwaan oan
beskate easken fan bekwamens. Binnen twa jier moat in dosint dêrom in pedagogyskdidaktyske oantekening helle hawwe. Roc‟s lizze mei begjinnende dosinten fêst dat se dy
oantekening helje moatte om in fêst kontrakt te krijen. Skoallen begeliede har begjinnende
dosinten sels en wurkje dêrby gear mei learareopliedings. Somtiden hawwe se in (ferplichte)
„in company‟-trening foar begjinnende dosinten.
Knyppunten
As nei twa jier de oantekening net helle is, kin dat in reden wêze om it kontrakt te beëinigjen.
As skoallen de dosint net kwyt wolle, soargje se faak foar ekstra begelieding, sadat de
oantekening dochs noch helle wurdt. Der binne hast gjin aparte learareopliedings foar it
middelber beropsûnderwiis. De tradisjonele learareopliedings riede net goed ta op it lesjaan
yn it middelber beropsûnderwiis. Dy binne benammen rjochte op it fuortset ûnderwiis. In
spesjalisaasje yn it mbû heart wol ta de mooglikheden. Begjinnende dosinten witte fakentiids
ek net folle fan it berop/de beroppen dêr‟t de mbû-oplieding foar opliedt..
Oplossing
Foar it Frysk soe tocht wurde moatte oan lesjouwers dy‟t it didaktysk foech fan de Afûk
hawwe/helje (foar mbû-nivo-1 en -2) en it twaddegraads foech Frysk (ek foar nivo-3 en -4).
Dosintestaazjes binne fan ekstra belang foar oankommende dosinten yn it middelber
beropsûnderwiis, dus ek foar dyjingen dy‟t Frysk jaan moatte.
Praktyske oansetten út it fjild wei
Op it stuit (2008) is der yn it Friesland College in projektgroep dwaande dy‟t middels en
mankrêft krige hat fan it Kolleezje fan Bestjoer. De groep hat kontakten mei in wurkgroep fan
de provinsje Fryslân, hat minsken út it wurkfjild om him hinne sammele (de saneamde Tûke
Tinkers Frysk) en komt alle moannen gear. De projektgroep is û.o. dwaande om in enkête te
hâlden ûnder kursisten en meiwurkers. It ferslach dêrfan sil de grûnslach foarmje foar in
beliedsplan Frysk yn it beropsûnderwiis, basearre op de ûnderwiisstruktuer fan en de stratezjy
sa‟t dy op it stuit bestiet by it Friesland College en yn gâns opsichten ek by de Friese Poort.
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De gedrachskoade foar it Frysk is fernijd en sil foar ‟t neist mear romte jaan oan it Frysk yn it
beropsûnderwiis. Oer dy fernijde koade, dy‟t yn gearspraak mei de Tûke Tinkers ta stân
kommen is, komt noch oerlis mei de Friese Poort en sil dêrnei noch goedkard wurde moatte
troch de beide Kolleezjes fan Bestjoer. De projektgroep trunet ús oan om mear omtinken te
jaan oan it Frysk yn it beropsûnderwiis.iv
Mei ús skets fan de útgongssituaasje, knyppunten en oplossings (boppe) tinke wy dêroan
temjitte te kommen.
By einsluten
Wy freegje jimme om wurk te meitsjen fan ús winsken en boppedat om ús opfettings ek troch
te jaan oan de leden fan de stjoergroep fan Ryk en Provinsje dy‟t gearstald wurdt nei
oanlieding fan it desintralisaasjerapport (Ruimte, Regie en Rekenschap) fan de saneamde
kommisje-Lodders. It is fan grut belang dat it foech oer it ferplichtsjen fan it Frysk yn it mbû
as fak, as ynstruksjetaal en as eksamenfak by de Provinsje Fryslân komt te lizzen. Dat kin
ynhâlde dat de Provinsje op dat stik ek (mei)wetjouwer wurde moat.
Mei rju achtinge,
foar de VLLT, seksje Frysk, de Feriening Frysk Underwiis, de Ried fan de Fryske Beweging
en it Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy,
dr. B.A. Gezelle Meerburg, foars. VLLT, seksje Frysk
drs. Th. Dijkstra, foars. FFU
dr. J. van der Bij, foars. RfdFB
drs. P. Bergsma, foars. Ped. Wurkferbân FA
drs. S.T. Hiemstra,
skriuwer FFU

Noaten
1

Ferl. ek de Derde Rapportage betreffende het Europees handvest voor regionale talen of talen van
minderheden 2002-2005 (Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy, 2007, s. 88, 90, 91, 93, 94):
“ [6.195] De Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2001 bevat geen afspraken die specifiek gericht zijn op
volwassenenonderwijs en permanente educatie. Wel zijn in de bestuursafspraak verschillende paragrafen
opgenomen die betrekking hebben op beide ROC‟s in de provincie Fryslân. Het volwassenenonderwijs is, net als
het secundair beroepsonderwijs, ondergebracht bij de ROC‟s, die sinds 1996 onder de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB) vallen, Voor zover er in de bestuursafspraak bepalingen inzake ROC‟s zijn
opgenomen, gelden die evenzeer voor het secundair beroepsonderwijs. […]
[6.196] In de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2001 zijn het Rijk en de provincie Fryslân
overeengekomen dat zij zich er gezamenlijk voor zullen inspannen, door overleg met instellingen en gemeenten,
dat mondelinge taalvaardigheid in de Friese taal als verplicht onderdeel in het examenprogramma van de
betrokken ROC‟s wordt opgenomen. Voor specifieke beroepsprofielen wordt tevens de schriftelijke beheersing
van de Friese taal een verplicht onderdeel van het examen (B[estuurs] A[fspraak] 2.7.1).
[6.197] Verder hebben het Rijk en de provincie Fryslân afgesproken zich er gezamenlijk voor te zullen
inspannen, door overleg met instellingen, dat de beide ROC‟s in Fryslân, naar voorbeeld van de hogescholen,
een gedragscode opstellen waarin de positie en het gebruik van de Friese taal vastgelegd worden (BA 2.7.2).
Afgesproken werd om deze ambitie in de periode voor 2004 te verwerkelijken. […]
[6.203] Er wordt niet ingegaan op de plaats van het Fries in het technisch- en beroepsonderwijs, omdat
Nederland de bepalingen betreffende deze vormen van onderwijs niet heeft onderschreven. De Nederlandse
regering voerde als motivatie voor dit besluit tot niet-aanmelding aan, dat in het secundair beroepsonderwijs
niet wettelijk is voorzien in een verplichting tot het Fries als integrerend onderdeel van het leerplan, zoals
bedoeld in artikel 8, eerste lid onderdeel c, onder iii. In het beroepsonderwijs is geen sprake van wettelijk
voorgeschreven vakken en examenvakken, zodat instellingen voor beroepsonderwijs geen verplichtingen op dit
vlak kunnen worden opgelegd [TK, 1994-195, 24 092, 5, p. 6-7]. Wel kunnen de ROC-instellingen desgewenst,
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in overleg met gemeenten of het bedrijfsleven, in het opleidingsprogramma eisen met betrekking tot de Friese
taal opnemen. […]
[6.208] De ROC‟s „Friese Poort‟en „Friesland College‟ hebben in 2003 een taalgedragscode met
betrekking tot het gebruik van het Fries in de educatie en het beroepsonderwijs vastgesteld. De gedragcode geeft
onder meer aan dat naast het Nederlands het Fries als voertaal binnen de instelling gebruikt kan worden. Iedere
deelnemer en medewerker van de ROC‟s kan buiten de lessen het Fries spreken onder voorwaarde dat de goede
samenwerking daardoor niet wordt gehinderd. Het gebruik van het Fries mag geen beletsel vormen voor het
volgen van onderwijs. Delen van de opleiding kunnen in het Fries worden aangeboden, wanneer de doelgroep
dat rechtvaardigt en het in de onderwijs- en examenregeling wordt genoemd. De wijze waarop het Fries wordt
gebruikt, maakt deel uit van de kwaliteitszorg. Bij het aanbieden van een onderdeel van de opleiding in de Friese
taal dient voldoende lesmateriaal aanwezig te zijn. Door het gebruik van de Friese taal mag men niet boven de
studielast uitkomen. De gedragscode is op 1 januari 2003 in werking getreden. Als direct gevolg zijn de
examenreglementen van Friesland College en Friese Poort per 1 augustus aangepast in die zin dat op verzoek
van de examenkandidaat het verslag van een afstudeeropdracht of van een beroepspraktijkvorming [BPV] in de
Friese taal geschreven kan worden, mits aangevuld met een Nederlandse samenvatting. Voorwaarde voor
inwilliging van het verzoek is voldoende kennis van het Fries van de begeleidende docent en geen bezwaar van
de zijde van het BPV-bedrijf of de externe opdrachtgever. Bij mondelinge examens kan op verzoek van de
kandidaat en/of de examinator in plaats van het Nederlands het Fries gebruikt worden. […]
[6.215] Samenvattend kan worden geconcludeerd dat Nederland enkele voorzieningen heeft getroffen
die het mogelijk maken dat in de provincie Fryslân in het kader van volwassenenonderwijs en permanente
educatie cursussen in de Friese taal worden gegeven (zie: 6.213-6.214). De WEB, die het onderwijs aan de ROCinstellingen regelt, bevat geen specifieke regeling voor het Fries in de educatie. Wel biedt de WEB aan de beide
ROC‟s in Fryslân en de lokale overheden de mogelijkheid om Fries in het educatief aanbod op te nemen, waarbij
het bevoegd gezag van de betrokken ROC-instellingen krachtens art. 7.3.3, derde lid WEB eindtermen kan
vaststellen (zie; 6.209). De twee Friese ROC‟s hebben in 2003 gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid
om een taalgedragscode op te stellen, zoals voorzien in artikel 7.1.1. WEB. Daarmee is echter het aanbieden in
de onderscheiden opleidingen educatie van cursussen die voornamelijk of geheel in de Friese taal worden
gegeven, nog uitgebleven. Alleen in het geval van de ROC „Friesland College‟ is sprake van een verdergaande
beleidsontwikkeling met betrekking tot het Fries. […]
[6.256] Opmerkelijk is dat in de opleidingen SPW aan de beide ROC‟s geen expliciete aandacht aan het
Fries wordt geschonken.”
Ferl. ek it Beliedsplan Fryske taal 2008-2010, Frysk yn Fryslân: taal tusken minsken. Fan Rjocht nei Praktyk
([augustus] 2007, s. 37), dêr‟t de provinsjale doelen fan de Provinsje mei de ROC‟s op it aljemint komme by de
evaluaasje fan de taalnoata 2003-2007 („Ta rjocht komme: it fanselssprekkend plak fan it Frysk‟) en sein wurdt:
“Yn de ôfrûne beliedsperioade hat de Provinsje aksje ûndernommen om it kolleezje fan bestjoer fan de mbu‟s
derop te fergjen in taalbelied oan de nimmen. De ROC‟s fan it Friesland College en de Friese Poort hawwe dit
op bestjoerlik nivo ôfholden.”
Sjoch ek it Memorandum 2006 van het Konsultatyf Orgaan inzake het Handvest voor Regionale of
Minderheidstalen (Ljouwert/Leeuwarden, 2007, s. 9) oer it middelber beropsûnderwiis: “Hoewel Nederland
geen specifieke bepaling met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs heeft geratificeerd, is het toch van
belang aandacht te besteden aan de kwaliteitseisen Fries. In veel beroepen is juist het mondeling gebruik van
het Fries een vanzelfsprekendheid. Deze bekwaamheidseisen Fries dienen tot uitdrukking te komen in een
specifieke opleiding, die leidt tot een aantekening op het diploma of d.m.v. een certificaat. Als resultaat van een
goede regeling (kan) Nederland vervolgens uit artikel 8 ook lid d (niveau ii of iii) ondertekenen.
Aanbevelingen middelbaar beroepsonderwijs
- M.b.t. de opleiding tot peuterleidster/werker in de kinderopvang: De ambitie 2.7.4 van de Bestuursafspraak
Friese taal en cultuur [s. 11] dient uitgewerkt te worden door het Landelijk Kenniscentrum Beroepsonderwijs. In
het kwaliteitsbeleidsplan van de regionale opleidingscentra dienen bekwaamheidseisen opgenomen te worden
ten aanzien van het Fries, zowel op het gebied van de eigen actieve en passieve taalvaardigheid Fries als op het
gebied van de kennis van tweetaligheid en didactische en pedagogische vaardigheden op het gebied van
tweetaligheid in opvoeding en ontwikkeling.
- In de opleidingen tot onderwijsassistent moet de bekwaamheid „Fries en tweetaligheid‟ opgenomen worden.
Opleidingseisen moeten bestaan uit een onderdeel gericht op passieve en actieve taalbeheersing van het Fries én
een onderdeel gericht op reflectie op tweetaligheid in de opvoeding, in het onderwijs en in de maatschappij.”
Kêst 8, lid d nivo ii hâldt yn: “make available a substantial part of technical and vocational education in
the relevant regional or minority language; or iii provide, within technical and vocational education, for the
teaching of the relevant regional or minority languages as an integral part of the curriculum” (European Charter
for Regional or Minority Languages, s. 2).
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Ferl. ek de Derde Rapportage betreffende het Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden
2002-2005 (Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy, 2007, s. 99-100):
“[6.240] De opleiding en bijscholing van leidsters in peuterspeelzalen valt onder het middelbaar
beroepsonderwijs en vindt derhalve plaats in de regionale opleidingscentra (ROC‟s) die vallen onder de Wet
Educatie en Beroepsonderwijs. Bedoelde opleiding tot leidster valt binnen de ROC‟s onder de opleiding Sociaal
Pedagogisch werk (SWP). Met betrekking tot de positie van het Fries in deze opleiding heeft de rijksoverheid
geen wettelijke voorzieningen getroffen. Ook was op het moment van de peildatum van deze rapportage het
overleg met sociale partners, zoals bedoeld in art. 2.1.2 van de Bestuursafpraak Friese taal en cultuur 2001 niet
opgestart (zie: 6.232).
[6.241] Er zijn opleidingen sociaal-pedagogisch werker (SWP) aan de beide ROC‟s in de provincie
Fryslân, het Friesland College en Friese Poort. Het Friesland College besteedt in de SWP-opleiding geen
expliciete aandacht aan het Fries. ROC Friese Poort heeft tot op heden evenmin het vak Fries in de SWPopleiding ingevoerd, maar besteedt wel aandacht aan het op zijn minst kunnen verstaan van het Fries.
[6.242] De opleiding van onderwijsassistenten in het primair onderwijs vindt eveneens plaats aan de
beide ROC‟s. In deze opleiding wordt geen aandacht besteed aan het actief beheersen van de Friese taal en aan
didactische en pedagogische vaardigheden met betrekking tot twee- en meertaligheid. Een werkgroep van
docenten is op initiatief van de provincie Fryslân bezig met het voorbereiden van een examenprogramma voor
het Fries.
1
Ferl. it advys Vreemde talen in het onderwijs (2008, s. 52): “In 2005 telde het middelbaar beroepsonderwijs
466.000 deelnemers verdeeld over opleidingen op vier niveaus. Ruim 40% volgt niveau-4: het doorgaans
vierjarige) programma dat toegang geeft tot het hoger beroepsonderwijs. Een kwart volgt niveau-3 (driejarige
opleiding), een kwart doet het tweejarig mbo en een klein aantal leerlingen (4,7%) volgt een eenjarig programma
(niveau-1). Mbo-opleidingen op niveau-1 en -2 worden ook wel kort-mbo genoemd, opleidingen op niveau-3 en
-4 vormen het lang-mbo. Naast deze mbo-deelnemers van de roc‟s (regionale opleidingscentra) zijn er nog een
26.000 deelnemers aan agrarische mbo-opleidingen in aoc‟s (agrarische opleidingscentra). De aoc‟s werken met
dezelfde kwalificatiestructuur als de roc‟s.” De ferhâldings en persintaazjes sille yn Fryslân net folle oars lizze.
1
„Rapport van de Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies‟: Ruimte, Regie en Rekenschap (17
maart 2008). De saneamde kommisje-Loddders skriuwt yn in paragraaf oer de Fryske Taal (par. 3.2.1.6 BZK, s.
36): “De commissie adviseert om rijkstaken op het terrein van de Friese taal zoveel mogelijke naar de provincie
Fryslân te decentraliseren. Hiertoe volgt de commissie het voorstel van de provincie om een tijdelijke stuurgroep
te installeren. Deze stuurgroep zal bestaan uit leden afkomstig van zowel de provincie Fryslân als het rijk. Deze
stuurgroep doet binnen een half jaar voorstellen voor een samenhangende decentralisatie en coördinatie voor
taken die verband houden met de Friese taal.”
1
Mei tank oan dr. R.A. Faber, lid fan de projektgroep, dy‟t ús mei ynstimming fan dy groep op ‟e hichte brocht
hat (e-post 11-08-2008) fan de beskreaune stân fan saken en boppedat opmerkt: “As jim troch in brief fan de
VLLT, seksje Frysk, de provinsje wat oantrune kinne om ek benammen it Frysk yn it beropsûnderwiis (ynklusyf
it hbû) wat mear omtinken te jaan yn harren provinsjale taalbelied, is dat fansels in inisjatyf dat wy fan herte
stypje.”
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Bylage 7a – Fragelist studinten
ENQUETE OVER HET FRIES OP AOC FRIESLAND
Let op, er zijn soms aparte vragen voor de Friestalige en niet-Friestalige cursist!!
ALGEMENE VRAGEN
1. Geslacht:

O

man

O

vrouw

2. Leeftijd:
O 16 - 17 jaar
O 18 - 19 jaar
O 20 - 21 jaar
O 22 - 30 jaar
O 31 - 40 jaar
O 41 - 50 jaar
O 51 - 60 jaar
O ouder dan 60 jaar
3. Welke opleiding van AOC Friesland
- surprising nature
O
mbo-milieubeheer
O
mbo-boomteelt
O
mbo-sierteelt
O
mbo-watermanagement
O
mbo-life science
- animal friends
O
mbo-dierverzorging
O
mbo-paardenhouderij
O
mbo-dierenartsassistent(e)
O
mbo-paardensport
O
mbo/hbo diermanagement
- good food
O
mbo-akkerbouw
O
mbo-tuinbouw
O
mbo-young growers
O
mbo-veehouderij
O
mbo-herkenbare melkveehouderij
O
mbo-voeding
O
mbo-young waves
O
mbo-young farmers
- mighty machines O
mbo-loonwerk
- dynamic design
O
mbo-bloem&design
O
mbo-natural design
- outdoor life
O
mbo tuin, park & landschap
O
mbo sport, recreatie & toerisme
O
mbo-young greens
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4. Deskundigheidsniveau:
BBL = parttime leren met baan in het beroepsveld van de opleiding
O eerste niveau BOL
O eerste niveau BBL
O tweede niveau BOL
O tweede niveau BBL
O derde niveau BOL
O derde niveau BBL
O vierde niveau BOL
O vierde niveau BBL
5. Leerjaar:
O eerste
O tweede
O derde
O vierde
6. Hoe lang woon je al in de provincie Friesland?
O sinds mijn geboorte
O langer dan 2 jaar
O korter dan 2 jaar
O woon niet in Friesland
VRAGEN OVER DE BEHEERSING VAN HET FRIES
7. Welke taal heb je als kind leren spreken? Wat is je moedertaal?
O Fries
O Nederlands
O Friese streektaal (bijv. Het Bildts, Stellingwerfs, stadsdialect), namelijk …..
O Nederlandse streektaal (bijv. Gronings, Drents), namelijk …..
O Een andere taal, namelijk …..
Vraag 8 t/m 11 zijn zowel voor Friestaligen en als anderstaligen.
8. Het Fries versta ik:
O goed
O redelijk
O met moeite
O niet
9. Het Fries spreek ik:
O goed
O redelijk
O met moeite
O niet
10. Het Fries lees ik:
O goed
O redelijk
O met moeite
O niet
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11. Het Fries schrijf ik:
O goed
O redelijk
O met moeite
O niet
VRAGEN OVER DE TAALHOUDING T.O.V. HET FRIES OP SCHOOL
Voor de Friestalige cursist (12 t/m 16)
12. Als ik met een groepje medeleerlingen buiten de les ben, dan:
O spreek ik altijd Fries
O spreek ik altijd Nederlands
O spreek ik alleen Fries met Friestaligen
O spreek ik zoveel mogelijk Fries
13. Als ik met mijn medeleerlingen voor de studie met een groepsopdracht bezig ben, spreek
ik tegen een Friestalige medeleerling in het groepje meestal:
O Fries
O Nederlands
14. Als ik met mijn medeleerlingen voor de studie met een groepsopdracht bezig ben, spreek
ik tegen iedereen in het groepje meestal:
O Fries
O Nederlands
15. Welke van onderstaande uitspraken is op jou van toepassing? Kies één.
O in de les heb ik de neiging om Fries te blijven spreken
O in de les schakel ik automatisch over op Nederlands
16. Als een docent Fries spreekt tijdens de les, dan vind ik dat:
O normaal
O plezierig
O onplezierig
O moeilijk
Vragen voor de anderstalige cursist (17 t/m 21)
17. Als ik met een groepje medeleerlingen buiten de les ben en een medeleerling spreekt
Fries, dan vind ik dat:
O normaal
O leerzaam
O vervelend
O moeilijk
18. Als ik met mijn medeleerlingen voor de studie met een groepsopdracht bezig ben en een
Friestalige medeleerling spreekt Fries tegen de andere Friestaligen, dan vind ik dat:
O normaal
O leerzaam
O vervelend
O moeilijk

69

19. Als ik met mijn medeleerlingen voor de studie met een groepsopdracht bezig ben en een
Friestalige medeleerling spreekt tegen iedereen Fries, dan vind ik dat:
O normaal
O leerzaam
O vervelend
O moeilijk
20. Als een Friestalige medeleerling tijdens de les Fries spreekt, dan vind ik dat:
O normaal
O leerzaam
O vervelend
O moeilijk
21. Als een docent Fries spreekt tijdens de les, dan vind ik dat:
O normaal
O leerzaam
O vervelend
O moeilijk
VRAGEN OVER DE FUNKTIE VAN HET FRIES OP HET STAGEADRES/WERK
Vraag 22 t/m 25 zijn zowel voor Friestaligen en als anderstaligen.
Geef van de onderstaande uitspraken aan of je het er mee eens of oneens bent
22. Als ik op mijn stageadres/werk ben, vind ik het normaal dat ik een Friestalige
hulpvrager/klant/cliënt kan verstaan
O mee eens
O niet mee eens
23. Als ik op mijn stageadres/werk ben, probeer ik een Friestalige hulpvrager/klant /cliënt in
het Fries te woord te staan
O mee eens
O niet mee eens
24. Als ik op een stageadres/mijn werk ben, vind ik het plezierig dat ieder zijn eigen taal kan
spreken en je elkaar toch begrijpt
O mee eens
O niet mee eens
25. De hulpverlener/dienstverlener dient zich zo veel mogelijk aan te sluiten bij het
taalgebruik van de hulpvrager/klant /cliënt:
O mee eens
O niet mee eens
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TAALASSERTIVITEIT
Vraag 26 en 27 zijn alleen voor Friestaligen
26. Als ik weet dat iemand Fries verstaat (maar niet spreekt), blijf ik Fries spreken
O mee eens
O niet mee eens
27. Als ik niet weet welke taal iemand spreekt, begin ik in het Fries en schakel ik pas over op
het Nederlands als die persoon het Fries echt niet verstaat.
O mee eens
O niet mee eens
Tot zover de enquêtevragen.
Hartelijk dank voor je medewerking!
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Bylage 7b – Fragelist personiel
PERSONEELSENQUETE OVER HET FRIES OP AOC FRIESLAND
Let op, er zijn soms aparte vragen voor de Friestalige en niet-Friestalige medewerker!!
ALGEMENE VRAGEN
1. Geslacht:

O

man

O

vrouw

2. Uw leeftijd:
O jonger dan 21 jaar
O 21 - 30 jaar
O 31 - 40 jaar
O 41 - 50 jaar
O 51 - 60 jaar
O ouder dan 60 jaar
3. Binnen welke opleiding of welk onderdeel van AOC Friesland voert u het grootste deel van
uw taak uit?
- surprising nature
O
mbo-milieubeheer
O
mbo-boomteelt
O
mbo-sierteelt
O
mbo-watermanagement
O
mbo-life science
- animal friends
O
mbo-dierverzorging
O
mbo-paardenhouderij
O
mbo-dierenartsassistent(e)
O
mbo-paardensport
O
mbo/hbo diermanagement
- good food
O
mbo-akkerbouw
O
mbo-tuinbouw
O
mbo-young growers
O
mbo-veehouderij
O
mbo-herkenbare melkveehouderij
O
mbo-voeding
O
mbo-young waves
O
mbo-young farmers
- mighty machines O
mbo-loonwerk
- dynamic design
O
mbo-bloem&design
O
mbo-natural design
- outdoor life
O
mbo tuin, park & landschap
O
mbo sport, recreatie & toerisme
O
mbo-young greens
4. Voor welke taak / beroep bent u opgeleid?
5. Hoe lang woont u al in de provincie Friesland?
O sinds mijn geboorte
O langer dan 2 jaar
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………………………………………

O korter dan 2 jaar
O woont niet in Friesland
VRAGEN OVER DE BEHEERSING VAN HET FRIES
6. Welke taal hebt u als kind leren spreken? Wat is uw moedertaal?
O Fries
O Nederlands
O Friese streektaal (bijv. Het Bildts, Stellingwerfs, stadsdialect), namelijk …..
O Nederlandse streektaal (bijv. Gronings, Drents), namelijk …..
O Een andere taal, namelijk …..
Naar aanleiding voor de keuze voor Fries of de anderstaligen splitsen de vragencyclus zich
nu aparte weg voor Friestalingen en niet-Friestaligen.
Vraag 7 t/m 10 zijn zowel voor Friestaligen en als niet-Friestaligen.
7. Het Fries versta ik:
O goed (kan alle woorden en uitdrukkingen begrijpen)
O redelijk
O met moeite
O niet
8. Het Fries spreek ik:
O goed (gebruik hierin zo weinig mogelijk Nederlandse woorden)
O redelijk
O met moeite
O niet
9. Het Fries lees ik:
O goed
O redelijk
O met moeite
O niet
10. Het Fries schrijf ik:
O goed
O redelijk
O met moeite
O niet
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VRAGEN OVER DE TAALHOUDING T.O.V. HET FRIES OP SCHOOL
Voor de Friestalige medewerker (11 t/m 15)
11. Als we met een groep collega‟s informeel bij elkaar zijn, dan:
O spreek ik altijd Fries
O spreek ik altijd Nederlands
O spreek ik alleen Fries met Friestaligen
O spreek ik zoveel mogelijk Fries
12. Als we met een groep collega‟s formeel bij elkaar zijn (geleid door een leidinggevende),
dan:
O spreek ik altijd Fries
O spreek ik altijd Nederlands
O spreek ik alleen Fries met Friestaligen
O spreek ik zoveel mogelijk Fries
13. Als mijn cursisten voor de studie met een groepsopdracht bezig zijn, spreek ik tegen een
Friestalige cursist in het groepje meestal:
O Fries
O Nederlands
14. Als ik een individueel gesprek heb met een cursist, spreek ik tegen een Friestalige cursist
meestal:
O Fries
O Nederlands
15. Als ik tijdens mijn werk Fries kan spreken, dan vind ik dat:
O normaal
O plezierig
O onplezierig
O moeilijk
Vragen voor de niet-Friestalige medewerkers (11 t/m 15)
11. Als we met een groep collega‟s informeel bij elkaar zijn en een collega spreekt Fries, dan
vind ik dat:
O normaal
O leerzaam
O vervelend
O moeilijk
12. Als we met een groep collega‟s formeel bij elkaar zijn (geleid door een leidinggevende)
en een collega spreekt Fries, dan vind ik dat:
O normaal
O leerzaam
O vervelend
O moeilijk
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13. Als mijn cursisten voor de studie met een groepsopdracht bezig zijn en een Friestalige
medeleerling spreekt Fries tegen mij, dan vind ik dat:
O normaal
O leerzaam
O vervelend
O moeilijk
14. Als ik een individueel gesprek heb met een Friestalige cursist en deze spreekt Fries tegen
mij, dan vind ik dat:
O normaal
O leerzaam
O vervelend
O moeilijk
15. Als een Friestalige cursist tijdens de les Fries spreekt, dan vind ik dat:
O normaal
O leerzaam
O vervelend
O moeilijk
VRAGEN OVER DE FUNKTIE VAN HET FRIES OP HET STAGEADRES/WERK
Vraag 16 t/m 19 zijn zowel voor Friestaligen en als de niet-Friestalige medewerkers.
Geef van de onderstaande uitspraken aan of je het er mee eens of oneens bent
16. Als ik op een stageadres kom, vind ik het normaal dat ik een Friestalige stagebegeleider
kan verstaan
O mee eens
O niet mee eens
17. Als ik op mijn stageadres/werk ben, probeer ik een Friestalige stagebegeleider in het Fries
te woord te staan
O mee eens
O niet mee eens
18. Als ik op mijn werk ben, vind ik het plezierig dat iedereen zo veel mogelijk zichzelf kan
blijven en zijn eigen taal kan spreken in een tweetalig provincie.
O mee eens
O niet mee eens
19. De hulpverlener/dienstverlener dient zich zo veel mogelijk aan te sluiten bij het
taalgebruik van de hulpvrager/klant /cliënt:
O mee eens
O niet mee eens
20. Ik vind het belangrijk dat de cursisten in hun training van sociale vaardigheden leren
omgaan met tweetalige situaties en in die situaties tactvol mensen in hun eigenwaarde laten
O mee eens
O niet mee eens
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TAALASSERTIVITEIT
Vraag 21 en 22 zijn alleen voor Friestaligen
21. Als ik weet dat iemand Fries verstaat (maar niet spreekt), blijf ik Fries spreken
O mee eens
O niet mee eens
22. Als ik niet weet welke taal iemand spreekt, begin ik in het Fries en schakel ik pas over op
het Nederlands als die persoon het Fries echt niet verstaat.
O mee eens
O niet mee eens
Tot zover de enquêtevragen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bylage 8 – Ferliking enkêtes AOC Friesland en ROC Friesland College
1. Behearsking fan de Fryske taal
De behearsking fan de Fryske taal fan personiel en studinten fan it Friesland College
(FC) en AOC Friesland (AOC). Ek, foar safier mooglik, ferlike mei de Fryske
Taalatlas 2007 fan de provinsje Fryslân.
1. Frysk ferstean
Ferstean

Dosinten
AOC

Dosinten FC

Alle studinten
AOC

87%
13%

71%
23%

80%
11%

Alle
studinten
FC
66%
19%

0%
0%

6%
0%

5%
4%

8%
6%

Dosinten
AOC

Dosinten
FC

Alle studinten
AOC

58%
14%

41%
13%

61%
14%

Alle
studinten
FC
45%
15%

14%
14%

18%
28%

7%
18%

12%
28%

26%
-

Dosinten
AOC

Dosinten FC

Alle studinten
AOC

Alle studinten
FC

Taalatlas
2007

46%
32%

31%
36%

36%
38%

24%
33%

46%
29%

14%
7%

19%
14%

12%
14%

15%
28%

25%
-

Dosinten
AOC

Dosinten FC

Alle studinten
AOC

13%
27%

4%
13%

13%
34%

Alle
studinten
FC
5%
21%

17%
44%

22%
62%

23%
30%

23%
51%

Goed
Ridlik
Mei muoite
Net

Taalatlas
2007¹
84%
10%
6%
-

2. Prate
Prate
Goed
Ridlik
Mei muoite
Net

Taalatlas
2007
64%
10%

3. Lêze
Lêze
Goed
Ridlik
Mei muoite
Net

4. Skriuwe
Skriuwe
Goed
Ridlik
Mei muoite
Net
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Taalatlas
2007
10%
16%
74%
-

2. It taalgedrach en taalhâlding fan de Frysktalige en net-Frysktalige
studinten.

1. Wat wurdt der praat mei oare studinten bûten de lessen om troch Frysktalige
studinten.

Altyd Frysk
Altyd Nederlânsk
Frysk mei Frysktaligen
Safolle mooglik Frysk

Frysktalige studinten AOC

Frysktalige studinten FC

37%
7%
43%
13%

18%
9%
58%
14%

De miening fan de net-Frysktaligen oer it Fryskpraten bûten de lessen om.
Net-Frysktalige studinten AOC
Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

57%
8%
27%
8%

Net-Frysktalige studinten
FC
53%
9%
29%
7%

2. Wat prate Frysktalige studinten mei oare Frysktalige studinten tidens
groepsopdrachten.

Frysk
Nederlânsk

Frysktalige studinten AOC
86%
14%

Frysktalige studint FC
81%
19%

De miening fan de net-Frysktaligen oer it Fryskpraten fan de klasgenoaten tidens
groepsopdrachten.
Net-Frysktalige studinten AOC
Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech
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63%
2%
30%
5%

Net-Frysktalige studinten
FC
48%
5%
36%
7%

3. Welke taal brûkt de Fryskprater tidens groepsopdrachten yn it algemien.

Frysk
Nederlânsk

Frysktalige studinten AOC
64%
36%

Frysktalige studint FC
42%
58%

De miening fan de net-Frysktaligen oer it Fryskpraten fan de klasgenoaten tidens
groepsopdrachten yn dit ferbân.
Net-Frysktalige studinten AOC
Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

52%
3%
41%
4%

Net-Frysktalige studinten
FC
35%
6%
48%
8%

4. Taalgebrûk en stânfêstigens fan de Frysktalige studinten.
Frysktalige
studinten AOC
ja
nee

Frysktalige
studinten FC
ja
nee

Yn de les ha’k de oanstriid om Frysk praten te bliuwen
60%

40%

40,5%

40%
69%

60%
31%

59%

Yn de les skeakelje ik automatysk oer op it Nederlânsk
At ien Frysk ferstiet, mar net praat, praat ik Frysk

De miening fan de net-Friezen oer it fêsthâlden oan it Frysk fan de Frysktaligen.

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

Net-Frysktalige studinten
AOC
54%
4%
35%
7%

Net-Frysktalige studinten FC
40%
5%
45%
7%

5. De miening fan de studinten oer it brûken fan it Frysk troch de dosint yn de
les.
Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech
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Frysktalige studinten AOC
56%
42%
2%
0%

Frysktalige studinten FC
53%
40%
7%
0%

De miening fan de net-Friezen oer it brûken fan it Frysk troch de dosint yn de les.

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

Net-Frysktalige studinten
AOC
34%
7%
49%
10%

Net-Frysktalige studinten FC
25%
4%
60%
9%

3. It taalgedrach en taalhâlding fan de Frysktalige en net-Frysktalige
dosinten.
1. It taalgebrûk fan Frysktalige dosinten mei kollega’s yn in ynformele setting.
Altyd Frysk
Altyd Nederlânsk
Allinne Frysk mei Frysktaligen
Safolle mooglik Frysk
Net bekend

Frysktalige dosinten AOC
19%
3%
44%
33%
-

Frysktalige dosinten FC
7%
11%
69%
11%
2%

De miening fan de net-Frysktalige dosint oer it Frysk yn ynformele setting.

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech
Net bekend

Net-Frysktalige dosinten
AOC
87%
3%
10%
0%
-

Net-Frysktalige dosinten
FC
55%
18%
16%
8%
6%

2. It taalgebrûk fan Frysktalige dosinten mei kollega’s yn in formele setting.

Altyd Frysk
Altyd Nederlânsk
Allinne Frysk mei Frysktaligen
Safolle mooglik Frysk
Net bekend

Frysktalige dosinten AOC
11%
36%
19%
33%
-

Frysktalige dosinten FC
4%
53%
35%
6%
4%

De miening fan de net-Frysktalige dosint oer it Frysk yn formele setting.

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech
Net bekend
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Net-Frysktalige dosinten
AOC
58%
0%
42%
0%
-

Net-Frysktalige dosinten
FC
21%
3%
66%
3%
8%

3. It taalgebrûk fan Frysktalige dosinten tidens in groepsopdracht tsjin
Frysktalige studinten.

Frysk
Nederlânsk
Net bekend

Frysktalige dosinten AOC
78%
22%
-

Frysktalige dosinten FC
49%
47%
4%

De miening fan net-Frysktalige dosinten oer it brûken fan it Frysk troch studinten
tidens in groepsopdracht.

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech
Net bekend

Net-Frysktalige dosinten
AOC
84%
0%
16%
0%
-

Net-Frysktalige dosinten
FC
50%
5%
36%
3%
6%

4. It taalgebrûk fan Frysktalige dosinten tidens in yndividueel petear mei
Frysktalige studinten.

Frysk
Nederlânsk
Net bekend

Frysktalige dosinten AOC
92%
8%
-

Frysktalige dosinten FC
82%
16%
2%

De miening fan net-Frysktalige dosinten oer it brûken fan it Frysk troch studinten
tidens in yndividueel petear.

Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech

Net-Frysktalige dosinten
AOC
90%
0%
10%
0%
-

Net-Frysktalige dosinten
FC
48%
5%
38%
5%
4%

De miening fan net-Frysktalige dosinten oer it brûken fan it Frysk troch studinten
tidens de les.
Net-Frysktalige dosinten
Normaal
Learsum
Ferfelend
Dreech
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74%
0%
26%
0%

5. De miening fan de Frysktalige dosinten dat se Fryskprate kinne op it wurk.
Frysktalige dosinten
Normaal
Noflik
Net noflik
Dreech

64%
36%
0%
0%

6. Taalgebrûk en stânfêstigens fan de Frysktalige dosinten.
Frysktalige dosint
At ien Frysk ferstiet, mar net praat, praat ik Frysk
Ik skeakelje pas oer op it Nederlânsk at de oar it Frysk echt
net ferstiet

Mei iens
42%

Net mei iens
58%

39%

61%

4. It plak fan it Frysk yn de beropssitewaasjes – studinten
1. Op staazje fyn ik it normaal dat ik in Frysktalige klant ferstean kin.
AOC as gehiel
FC as gehiel

Mei iens
88%
76%

Net mei iens
12%
22%

Net bekend
2%

2. Op staazje besykje ik in Frysktalige klant yn it Frysk te wurd te stean.
AOC as gehiel
FC as gehiel

Mei iens
66%
54%

Net mei iens
34%
44%

Net bekend
2%

3. Op staazje fyn ik it noflik dat elkenien syn of har eigen taal brûke kin.

AOC as gehiel
FC as gehiel

Mei iens
90%
78%

Net mei iens
10%
20%

Net bekend
2%

4. De tsjinstferliener moat him safolle mooglik oanpasse oan it taalgebrûk fan de
klant.

AOC as gehiel
FC as gehiel
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Mei iens
75%
67%

Net mei iens
25%
30%

Net bekend
3%

5. It plak fan it Frysk yn de beropssitewaasjes – dosinten
Mei iens
Tidens in staazjebesite fyn ik it normaal dat ik in
Frysktalige begelieder ferstean kin
Tidens in staazjebesite besykje ik in Frysktalige
begelieder yn it Frysk te wurd te stean
Op it wurk fyn ik it noflik dat elk syn eigen taal
prate kin
In meiwurker op in bedriuw moat him safolle
mooglik oanpasse oan it taalgebrûk fan de klant
Ik fyn it wichtich dat learlingen leare om yn in
twatalige sitewaasje minsken yn harren wearde te
litten
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AOC
Net mei iens

FC
Mei iens

83%

17%

79%

62%

38%

51%

86%

14%

-

73%

27%

71%

89%

11%

80%

