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SJOCH OM ’E HOEKE: FERLINE, NO EN TAKOMST 

Grote opdracht 1: Friese taal & cultuur in heden, 

verleden en toekomst 

 

Over de Friese maatschappij, de omgeving en het cultureel erfgoed van vroeger, nu en de toekomst.  

Over de rol en waarde van de Friese cultuur voor de inwoners van Fryslân.  

 

Relevantie 

Kennis omtrent de Friese cultuur helpt leerlingen om de Friese samenleving met haar tradities en 

taalgebruik beter te begrijpen, te waarderen en te willen behouden. Deze kennis helpt leerlingen zich 

verbonden te voelen met de Friese cultuur en mede vorm te geven aan de Friese samenleving door 

actief burgerschap (sociale participatie en culturele betrokkenheid).  

Cultuur en cultureel erfgoed zijn voortdurend in beweging. De kijk op de (Friese) cultuur en de 

geschiedenis verandert doordat mensen door de eeuwen heen anders zijn gaan denken en nieuwe 

generaties voor nieuwe uitdagingen staan. De bewustwording dat cultuur dynamisch is, geeft 

leerlingen de mogelijkheid om keuzes te maken in wat zij nu en voor de toekomst waardevol vinden 

voor zichzelf en de gemeenschap.  

Onder cultureel erfgoed wordt verstaan: alle materiële en immateriële zaken waar men bewust en 

onbewust waarde aan hecht en die men voor de toekomst wil behouden.  

Door te lezen en luisteren naar verhalen, zoals geschiedenisverhalen, hedendaagse verhalen, kinder- 

en jeugdliteratuur, en door te praten over deze verhalen, maak je niet alleen nader kennis met 

heden, verleden en toekomst, maar ook met jezelf en anderen. 

 

Inhoud 

[Kennisoverdracht] 

Leerlingen leren over de Friese cultuur (geschiedenis, omgeving en landschap, architectuur, kunst, 

literatuur, tradities en normen en waarden).  

Leerlingen leren over de politieke en sociale waarde van de Friese taal voor de Fries- en niet-

Friessprekende inwoners van Fryslân en voor de Friese samenleving van nu, vroeger en de toekomst.  

Leerlingen krijgen ook inzicht in de verbinding tussen cultuur en taal. Normen en waarden worden 

geuit in taal en woorden en uitdrukkingen zijn gekoppeld aan de cultuur en tradities, zoals typische 

Friese sporten, of specifieke onderdelen uit de Friese maatschappij zoals de landbouw. 

[Beleven, onderzoeken en ontdekken] 

Leerlingen beleven en onderzoeken het Fryslân van vroeger, nu en de toekomst, door het meemaken 

van en meedoen aan culturele activiteiten, oude en nieuwe monumenten in de (nabije) omgeving te 

bezoeken en te bestuderen en door zich in te leven in Friese iconen en situaties. Leerlingen leren zich 

te verplaatsen in andere personen en tijden en ontwikkelen zo een historisch referentiekader met 
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kennis over personen, gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen binnen Fryslân. Dat helpt 

hen om het huidige Fryslân beter te begrijpen en te waarderen.  

Leerlingen ontdekken dat cultuur plaats- en tijdgebonden is door de Friese cultuur van nu te 

vergelijken met die van vroeger, maar ook door die af te zetten tegen andere culturen.  

[Reflectie en mening] 

Leerlingen onderzoeken de Friese cultuur en het cultureel erfgoed en wat anderen waardevol vinden 

of vonden om te bewaren. Leerlingen leren beargumenteren wat zijzelf waardevol vinden om voor 

toekomstige generaties te bewaren.  

[Fries als doeltaal en voertaal] 

De Friese taal wordt functioneel ingezet bij het leren over en beleven van de Friese cultuur. Dit 

bevordert een open houding t.o.v. de gebruikers van het Fries en de Friese cultuur. Daarmee 

ontwikkelen leerlingen talige competenties en een positieve attitude die hen in staat stellen om 

effectief en adequaat te communiceren in de meertalige en multiculturele samenleving binnen 

Fryslân en daarbuiten. 

 

 

  



 

                               Herziening grote opdrachten fase 2   | Feedbackversie   |  © Cedin 2020 

                                                                                      

IDENTITEIT & TAAL YN BEWEGING  

Grote opdracht 2: Verkenning van de Friese taal en 

meertalig taalbewustzijn  

 

Over de rol en waarde van de Friese taal en meertaligheid voor identiteitsontwikkeling.  

Over het gebruik van de Friese taal en meertalig taalbewustzijn: de verscheidenheid en 

overeenkomsten tussen Fries en andere talen, taalgebruik en hun culturen. 

 

Relevantie 

Aandacht, waardering en ruimte geven aan het gebruik van Fries (maar ook van andere thuistalen 

dan het Nederlands) versterkt het zelfvertrouwen en de waardering voor het Fries en andere 

thuistalen. Het draagt daarmee bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen.  

Door naast het Fries ook ruimte te bieden aan thuistalen anders dan Nederlands, komen leerlingen in 

aanraking met meertaligheid. Door oog te hebben voor elkaars talen wordt (meertalig) 

taalbewustzijn gecreëerd, het leren van het Fries verdiept en de waardering voor andermans 

thuistaal vergroot.  

Meertalig bewustzijn biedt een kapstok voor het leren van nieuwe talen, zoals het Fries voor niet-

Friessprekende leerlingen.  

Het beschikken over een meertalig repertoire maakt het mogelijk om de communicatie en het 

handelen af te stemmen op de ander. Dit bevordert samenwerking (binnen en buiten school). 

Inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen talen, inzicht in de relatie tussen vorm en 

betekenis van taal en hoe taal werkt in een context, helpt leerlingen om het Fries en taal in het 

algemeen als systeem beter te begrijpen, te waarderen en te willen behouden. 

Het Fries verandert onder invloed van andere talen. Gebruikers van het Fries spelen een belangrijke 

rol in het behoud en de ontwikkeling van het Fries, doordat zij voortdurend keuzes in taal- en 

woordgebruik maken. 

 

Inhoud 

[Meertalige realiteit] 

Leerlingen worden zich ervan bewust dat ze in een meertalige provincie wonen en dat zij meertalig 

zijn als zij Fries (en/of een andere thuistaal) en Nederlands spreken.  

[Bewustwording] 

Leerlingen ontdekken het belang van een goede taalbeheersing van het Fries doordat zij ervaren, 

analyseren en verwoorden wat de rol en waarde is van het Fries voor henzelf en voor anderen als 

thuistaal, tweede of nieuwe taal, om jezelf te kunnen zijn en om optimaal te kunnen participeren in 

de Fries(talig)e samenleving. 
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Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten bieden leerlingen op specifieke momenten 

leeractiviteiten aan waarin leerlingen worden gestimuleerd het Fries of een thuistaal anders dan het 

Nederlands te gebruiken in de groep of klas. Leerlingen ervaren dat hun eigen taal een waardevolle 

plek heeft tussen andere talen. Leerlingen vergroten hiermee hun zelfvertrouwen, spreekdurf en 

waardering voor het Fries en andere talen*. 

[Taalverkenning en taalbewustzijn] 

Leerlingen doen onderzoekjes door de Friese taal te vergelijken met taalvariëteiten binnen Fryslân, 

het Nederlands en andere talen. Leerlingen krijgen zo greep op wat talen gemeenschappelijk hebben 

en hoe taalsystemen van elkaar verschillen in klank, vorm, taalstructuur en conventies.  

Leerlingen ontdekken dat ze bij het leren van een nieuwe taal kunnen voortbouwen op de eigen taal 

en ze begrijpen waarom bepaalde talen voor de één makkelijker te leren zijn dan voor een ander.  

Leerlingen maken kennis met het begrip ‘luistertaal’ en worden zich bewust van de mogelijkheid dat 

wanneer je elkaars taal begrijpt, je je eigen taal kunt spreken. 

[Taal in beweging] 

Leerlingen leren hoe andere talen, globalisering, sociaal-maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen het Fries beïnvloeden. Ze krijgen inzicht in de invloed die het Nederlands op het Fries 

heeft. Leerlingen kunnen hierop reflecteren, hun mening geven en op basis hiervan hun eigen 

taalgebruik en woordkeuzes aanpassen.  

 

*Hier kan gebruik worden gemaakt van andere aanwezige moedertalen in de groep. 
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IT IS AL BEGÛN 

Grote opdracht 3: De Friese taal leren en gebruiken  

 

Over het leren beheersen van en kunnen communiceren in de Friese taal voortbouwend op de 

taalvaardigheden van iedere leerling. 

 

Relevantie 

Het begrijpen, verwerken en adequaat reageren op Friestalige uitingen is voor alle inwoners van 

Fryslân belangrijk voor sociale en maatschappelijke participatie binnen Fryslân. Het gaat om zowel 

mondelinge als schriftelijke, digitale en multimediale communicatie. 

Voor een deel van de leerlingen is Fries de thuistaal, voor anderen is het de tweede of een nieuwe 

taal. Onderwijs gericht op het leren beheersen van het Fries moet voortbouwen op deze verschillen 

in de beginsituatie. 

 

Inhoud 

[Veilig klimaat en differentiatie] 

Leerkrachten zorgen voor een positief stimulerend en veilig klimaat waarin leerlingen die thuis Fries 

spreken het Fries vrijuit durven gebruiken en leerlingen voor wie Fries een nieuwe taal is, zich veilig 

voelen om te experimenteren met de Friese taal en fouten te maken.  

Leerlingen worden naar behoefte ondersteund in hun Friese taalontwikkeling. Het aanbod sluit aan 

bij de beginsituatie en onderwijsbehoefte van elke leerling.  

[Taalleren en gebruiken] 

Leerlingen leren effectief te communiceren in het Fries. Dat houdt in dat zij leren in het Fries te 

spreken en gesprekken te voeren, dat zij mondelinge, schriftelijke, digitale of multimediale inhoud in 

het Fries leren begrijpen en te verwerken en dat zij Friestalige teksten leren lezen en schrijven. 

Leerkrachten bieden gedifferentieerd leeractiviteiten aan waardoor alle leerlingen, passend bij hun 

behoefte en taalachtergrond, worden uitgedaagd om de eigen Friese taalvaardigheid te vergroten. 

Leerlingen leren steeds bewuster en steeds passender hun eigen Friese taalvaardigheid toe te passen 

en af te stemmen op de taalgebruikssituatie, het doel van de communicatie en het publiek. 

Leerlingen worden door functionele opdrachten uitgedaagd om hun taalvaardigheid in het Fries 

creatief en flexibel in te zetten. Leerkrachten stimuleren leerlingen om gebruik te maken van 

algemene taalkennis en taalvaardigheden. 

De Friese taalontwikkeling wordt gestimuleerd door een functioneel, eigentijds, rijk, auditief, 

schriftelijk en multimediaal Friestalig aanbod dat uitdaagt tot interactie en taalproductie.  
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[Reflectie] 

Leerlingen leren te reflecteren op de eigen Friese taalontwikkeling en kunnen antwoord geven op de 

vragen: wat kan ik al begrijpen, zeggen, lezen en schrijven in het Fries en wat wil ik nog leren? 

Door te reflecteren op de eigen Friese taalontwikkeling ontwikkelen leerlingen een positieve houding 

ten opzichte van het leren en beheersen van de Friese taal en vergroten zij hun motivatie daarvoor.  
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SIN’ EN WILLE  

Grote opdracht 4: Taalkunst & taalplezier 

 

Over de expressieve en affectieve functie van de Friese taal.  

Over het vergroten van de (Fries)talige creativiteit en taalplezier door te experimenteren met de 

Friese taal. 

 

Relevantie 

Het genieten van de schoonheid van de Friese taal en reflecteren op taalvorm, taal- en 

woordgebruik, draagt bij aan een positieve attitude ten opzichte van de Friese taal en taal in het 

algemeen.  

Taalplezier vergroot de motivatie om een taal te willen beheersen. Experimenteren met de Friese 

taal draagt bij aan het vergroten van de talige creativiteit en fantasie, maar ook aan taalkennis, 

woordenschat en beheersing van de Friese taal. 

 

Inhoud 

[Taalplezier] 

Bij het experimenteren met de Friese taal en het kennismaken met creatieve vormen van taal, ligt de 

nadruk op taalplezier en het genieten van de schoonheid van de Friese taal en taal in het algemeen. 

[Meemaken | Beleven] 

Leerlingen beleven de Friese taal door deel te nemen aan of te luisteren naar Friestalige kunstzinnige 

en expressieve activiteiten, zoals: toneel, musicals, films, vlogs, muziek, voordrachten, etc.  

Er is aandacht voor leesbevordering, doordat leerlingen worden gestimuleerd naar Friese teksten, 

verhalen en literatuur te luisteren en ze zelf te lezen. Door Fries te leren lezen vergroten leerlingen 

het inzicht in zichzelf, in anderen en in de wereld van heden en verleden. In het Fries lezen biedt 

Friestaligen de mogelijkheid om inzicht op te doen in hun eerste taal, wat van waarde is voor de 

identiteitsontwikkeling.  

Alle leerlingen vergroten door te lezen in het Fries hun Friestalige woordenschat en ontwikkelen hun 

literaire competentie. 

[Maken | Creëren] 

Leerlingen creëren talige uitingen (mondeling, schriftelijk, digitaal, multimediaal) op basis van eigen 

ideeën of geïnspireerd door anderen. Het creatieve proces krijgt vorm in activiteiten waarin de 

nadruk ligt op spel, experiment, improvisatie, fantasie en plezier.  

Leerlingen experimenteren met taal en (literaire) vormen van taal, zoals verhalen, poëzie, liederen, 

films, raps, games, hoorspelen, luisterboeken, vlogs, toneelstukken, musicals, etc. 

Leerlingen worden gestimuleerd zichzelf op een persoonlijke manier in het Fries te uiten door 

verschillende taalvormen, waarbij het taalniveau kan worden afgestemd op de persoonlijke taal- en 

cognitieve vaardigheden en ambities. Door het stimuleren van de (talige) creativiteit, vergroten 
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leerlingen hun Friese taalvaardigheid en hun spreekdurf, en krijgen leerlingen plezier in het gebruik 

van de Friese taal. 

[Reflectie] 

Leerlingen worden gestimuleerd om te reflecteren op Friestalige uitingen van anderen en van 

henzelf. Het gesprek kan zich richten op stijl, genre, stroming of invalshoek, de vormgeving of de 

betekenis van de tekst of talige uiting voor henzelf of een (mogelijke) ontvanger, maar ook op het 

effect van het gebruik van het Fries op de beleving van de tekst of andersoortige talige uiting door 

henzelf of een (mogelijke) ontvanger. 

 

 


