Ferslach 2e ûntwikkelsesje kurrikulum.frl
Essinsjes fan it leargebiet Fryske Taal en Kultuer

Ynlieding
By de twadde ûntwikkelsesje op 17, 18 en 19 oktober 2018 hat it ûntwikkeltiim dwaande
west mei it oanskerpjen fan de fyzje op it leargebiet Fryske Taal en Kultuer, op grûn fan de
feedback dy’t yn de earste konsultaasjeomgong sammele is.
Dêrnei is útein set mei it yn ’e mande bepalen wat ta de kearn fan it leargebiet heart. Dy
‘essinsjes’ wurde lykas by curriculum.nu ‘grutte opdrachten’ neamd.
By de ûntwikkelsesje tinke trije saakkundigen mei it ûntwikkeltiim mei: Bernadet de Jager
(Cedin, ek fanwege har belutsenens by in dielprojekt oer attitude yn it projekt Gripwww.grip.frl), Liskje Flapper en Sieta de Vries (oplieders oan de pabû). Bernadet de Jager en
Liskje Flapper hawwe ek meiskreaun oan de grutte opdrachten.

It ûntwikkeltiim betanket elkenien dy’t op de konseptfyzje reagearre hat.
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Oanskerpjen konseptfyzje
As tarieding op de ûntwikkelsesje hawwe alle leden fan it ûntwikkeltiim de ynkommen
feedback hifke. Yn in plenêr oerlis is per konsultaasjefraach fêststeld:
• oft de reaksjes wol of net meinommen wurde moasten en wêrom,
• oft der twifels wienen,
• oft de reaksje bewarre waard foar ien fan de lettere ûntwikkelsesjes.
Der is feedback jûn troch leararen (benammen út it primêr ûnderwiis), taalkoördinatoaren,
oplieders, ûnderwiisriedjouwers en ûndersikers. Foar in oersjoch fan alle yntsjinne feedback,
sjoch ûnder de knop ‘feedback op konseptfyzje’.
Oandachtspunten út de feedback dy’t meinommen wurde by de oanpassing fan de fyzje
binne:
• it learen fan Frysk net ûndersnije litte;
• omtinken jaan oan in trochgeande learline;
• omtinken jaan oan de rol fan Frysk yn oare leargebieten en it oan it Frysk as taal om
te learen;
• omtinken foar kultuer ferdúdlikje.
In tal oandachtspunten út de feedback is net meinommen omdat it om aspekten fan
taalûnderwiis gie dy’t bûten it berik fan de opdracht oan kurrikulum.frl falle. It giet dêrby om
de folgjende punten:
• Yn de fyzje soene nei te stribjen behearskingsnivo’s fan learlingen opnommen wurde
moatte, keppele oan bepaalde mominten yn it ûnderwiis dat sy folgje. Omdat
kearndoelen net te krijen hawwe mei behearskingsnivo’s fan learlingen, mar mei it
oanbod, binne dy behearskingnivo’s gjin part fan de fyzje.
• Yn de fizy soe wat stean moatte oer de oanlieding ta de wersjenning fan de
kearndoelen Frysk en de eftergrûnen dêrby. Soks docht grif ta de saak, mar it
ûntwikkeltiim kiest derfoar dy ynformaasje net op te nimmen yn de fyzjetekst, mar
yn in preambule.
• Yn de fyzjetekst soe ferwiisd wurde moatte nei brûkte boarnen. Om ynsicht te jaan
hokker boarnen der geandewei it trajekt brûkt binne, wurdt der in boarnelist op de
webside set dy’t geregeldwei oanfolle wurde sil.
• Yn de fyzje soe wat stean moatte oer de ymplemintaasje en bepaalde rânebetingsten
foar de ympemintaasje. Ditsoarte opmerkingen binne relevant, mar krije in plak yn it
einadvys.
• Yn de fyzje soe wat stean moatte oer didaktyk. Opmerkingen oer didaktyk wurde
lykwols ek net meinommen, omdat didaktyk oer it ‘hoe’ giet, wylst de kearndoelen
geane oer it ‘wat’.
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De kearn fan it leargebiet yn grutte opdrachten
As tarieding op de ûntwikkelsesje hat it ûntwikkeltiim him ferdjippe yn de wurkopdracht
dêrfoar: op grûn fan de fyzje fêststelle wat de essinsjes binne fan it leargebiet Fryske Taal en
Kultuer.
It formulearjen fan grutte opdrachten is in stap tusken it opstellen fan de fyzje en it
útwurkjen fan boustiennen yn kennis en feardichheden.
Biesta seit dêroer: “Grote opdrachten, dat is niet de taal van doelen (functie), maar van
bedoeling. Het gaat om meer dan de opdracht van de samenleving aan het vakgebied: wat is
de opdracht van het vakgebied zelf? Wat heeft dit vakgebied ‘te doen’ en ‘te bieden’? Welke
specifieke/unieke opdracht heeft dit vakgebied in de vorming van leerlingen? Wat kan dit
vakgebied dat andere gebieden niet of minder goed kunnen?”
Utgeande fan de trije doeldomeinen fan ûnderwiis dy’t er ûnderskiedt, stelt er de folgjende
fragen:
1. Wat betsjut it om yn it leargebiet kwalifisearre te wêzen?
2. Wat betsjut it om yn it leargebiet sosjalisearre (‘thús’) te wêzen?
3. Hokker unike mooglikheden ta persoansfoarming biedt it leargebiet om de wrâld en
dysels yn relaasje ta de wrâld te moetsjen en sicht te krijen op en te oefenjen mei
wat de wrâld fan dy freget?
De folgjende skaaimerken fan grutte opdrachten wurde fêststeld (konform curriculum.nu):
•
•

De grutte opdrachten beskriuwe meielkoar de opdracht oan it leargebiet.
Se hawwe in ûnderboude relaasje mei de fyzje. (Op hokker wize slút de grutte
opdracht oan op de fyzje of hoe laat de grutte opdracht ta oanskerping fan dy fyzje?).
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•
•
•

•
•

•
•

Se beskriuwe eleminten fan takomstrjochte en betsjuttingsfol ûnderwiis foar
learlingen.
Se beskriuwe -op grûn fan de fyzje- wat it leargebiet bydraacht oan de trije
doeldomeinen (sjoch de fragen hjirfoar).
Se binne gaadlik foar útwurking yn in trochgeande line, wêrby ’t se mei ûnderskate
aksinten útwurke wurde kinne yn ferskillende parten fan it ûnderwiis (pû ûnder- en
boppebou, fû ûnder- en boppebou). As soks mooglik blykt, wurdt mei foarbylden
ferdúdlike hoe’t in grutte opdracht yn ferskillende dielen fan it ûnderwiis oan bod
komme kin.
Se biede ynsichten oer it leargebiet (wat docht it leargebiet yn de wrâld, yn de
mienskip?) en fan it leargebiet (wat leare learlingen fan it leargebiet?).
Se jouwe rjochting oan de fierdere útwurking yn kennis en feardichheden yn de
‘boustiennen’ foar it leargebiet. It giet dêrby om in oanset ta dy kennis en
feardichheden, net om de formulearring fan leardoelen (dat bart yn de boustiennen
dy’t yn it ferfolchtrajekt ûntwikkele wurde).
Se hawwe ûnderlinge gearhing en biede oanheakpunten foar ferbining mei oare
leargebieten.
Se biede oanheakpunten foar de útwurking fan de ‘brede feardichheden’ (21e iuwske
feardichheden) yn de boustiennen.

Foar it ûntwikkeljen fan grutte opdrachten is de folgjende wize fan wurkjen folge:
1. Ta ynspiraasje binne twa filmkes besjoen:
a. Van moetivatie naar motivatie (https://youtu.be/jigXhluNmul), in filmke op
Leraar24 fan de Universiteit fan Utert;
b. In stikje fan it filmke FISH (https://youtu.be/TbtsfyrEF c) oer in fiskmerk yn
Seattle.
Doel wie om mei elkoar te bepraten dat yn de oriïntaasje op it ‘what’ ek foarútrûn wurdt op it ‘how’ en ‘why’ (Simon Sinek: The Golden Circle)
2. Twa leden fan it ûntwikkeltiim fertelle hoe’t by harren op skoalle de trije doeldomeinen (kwalifikaasje, sosjalisaasje, persoansfoarming) yn de praktyk brocht wurde
mei as ôfsluting in ynspirearjend filmke oer in projekt by harren op skoalle:
https://youtu.be/pcl99C-OCsY.
3. Yn twatallen wurdt de fraach steld hokker rol it Frysk (of in fariant dêrfan) út
de eigen eftegrûn wei in rol spile hat foar de eigen kwalifikaasje, sosjalisaasje en
persoansfoarming.
4. Dêrnei binne de folgjende fragen bepraat:
- Wat kinne sokke persoanlike ûnderfiningen betsjutte foar it leargebiet Fryske
Taal en Kultuer?
- Wat betsjutte kwalifikaasje, sosjalisaasje en persoansfoarming foar it leargebiet?
- Wat betsjut ús fyzje foar de essinsjes fan it leargebiet?
It besprek hat laat ta in earste ynventarisaasje foar it leargebiet.
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5. Dêrnei die it ûntwikkeltiim oan ‘gnuven by de buorlju’: ta hokker essinsjes binne
de ûntwikkeltiims Nederlânsk en Ingelsk/MFT kommen? Jout dat oanlieding ta
oanfoljen, oanskerpjen fan de earste ynventarisaasje?
6. By einbeslút kaam it ûntwikkeltiim ta de folgjende grutte opdrachten foar it
leargebiet Fryske Taal en Kultuer (mei noch foarriedige titels):
• erfguodedukaasje en Frysk yn de mienskip, taalskiednis
• nocht oan de Fryske taal en eksperimintearje mei dy taal
• mear mei minderheidstaal
• stilstean by taal yn beweging
• ûnderfine yn en genietsje fan Fryske taal- en kultuerutingen en dêroan
bydrage
• myn talen en ik
• it is al begûn (fierderbouwe op taalbasis, Fryske taalfeardigens fierder
ûntwikkelje)
• ferskaat is rykdom
• leare fan Frysk as middel om de Fryske kultuer yn in meartalige mienskip
te ferkennen
• skiednis fan Fryslân
• it ferhaal giet – oer ferhalen en it belang dêrfan foar it Frysk
7. Dêrnei geane skriuwduo’s te set om de boppesteande tema’s út te wurkjen. Geandewei wurdt in tal tema’s foar de beëage grutte opdrachten gearfoege.

It ûntwikkeltiim reflekteart…
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Nei de ûntwikkelsesje binne de skriuwduo’s fierder gien mei de útwurking ta grutte
opdrachten. It tiim hat nei de sesje dan ek twa kear ekstra by elkoar west foar de bystelling
fan útwurkingen. Foar in part wie dat op grûn fan feedback op elkoar en fan buro
kurrikulum.frl.
Ek yn dy faze binne konsept grutte opdrachten dy’t oerlaap fertoanden yn elkoar skood.
Dat hat by einbeslút laat ta in nije yndieling.
GO1. It is al begûn
Over it ûntwikkeljen fan in sterke taalbasis foar de behearsking fan de Fryske taal, dy’t
trochbout op de taalbasis dy’t learlingen thús en yn de foarskoalske setting ûntwikkele
hawwe.
GO2. Sjoch om ‘e hoeke
Om de rol en de wearde fan de Fryske taal en kultuer yn de Fryske mienskip te begripen is it
fan belang om te witten hoe’t Fryslân en it Frysk fan hjoeddedei him sa ûntwikkele hat.
GO3. The only iennige Du, You, Do
In ferskaat oan talen en kultueren soarget foar ferriking fan jinsels en fan de mienskip.
GO4. Stilstean by taal yn beweging
Ast mear witst oer taal, wurdst dy bewuster fan dyn taalgebrûk
GO5. Sinn’ en wille
Taalnocht soarget foar in libbenslange driuw (sin) om taal te learen en om mear oer taal te
witten.
GO6. It ferhaal giet

Ferhalen binn e brêgen nei de wrâld
Yn oerienstimming mei de wurkwize by curriculum.nu stiet yn de titel fan grutte opdrachten
in stelling. Ofwikend fan curriculum.nu is it feit dat der keazen is foar prikeljende titels.
Boppedat hawwe/krije alle grutte opdrachten (in tal rigels) út in Frysk gedicht of Fryske
tekst. Sa’n ynliedinkje moat passe by de ynhâld fan de grutte opdracht.
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