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1. YNLIEDING 

Om learlingen goed ta te rieden op de takomst, hawwe wy yn Nederlân wetlik fêststeld wat 

learlingen kinne en kenne moatte. Dat leit fêst yn de foarm fan kearndoelen en eintermen: it 

kurrikulum. Dy lanlike doelen binne trettjin jier lyn foar it lêst fêststeld, ynklusyf de 

leardoelen foar it leargebiet Frysk.  

Om it kurrikulum te aktualisearjen hawwe leararen en skoallieders, yn Curriculum.nu, foar 

njoggen leargebieten foarstellen dien dy't de basis binne foar de oanpassing fan de 

kearndoelen en de eintermen. Sûnt 2014 is de provinsje Fryslân ferantwurdlik foar it 

kurrikulum Frysk. De oanpassing fan de kearndoelen en eintermen foar Frysk wie dêrom gjin 

ûnderdiel fan it lanlike trajekt. 

Yn 2018 hat de provinsje in ûntwikkeltiim yn it libben roppen om de ynhâld fan it nije 

kurrikulum foar it leargebiet Fryske taal & kultuer op te stellen: Kurrikulum.frl. It 

ûntwikkeltiim bestie út leararen, skoallieders, learare-oplieders, wittenskippers, 

beliedsmeiwurkers ûnderwiis en ûnderwiisadviseurs. Yn de perioade 2018-2019 is troch dat 

ûntwikkeltiim de preämbule skreaun en de basis lein foar de fyzje op it leargebiet en de 

byhearrende grutte opdrachten (faze 1).  

Yn de perioade maart-april 2020 binne de fyzje en de grutte opdrachten ûnder lieding  fan 

Cedin oanpast en oanskerpe. Nei de oanpassing fan de grutte opdrachten (GO's) is troch de 

wurkgroep fan Cedin en in fjildgroep mei leararen, skoallieders en learare-oplieders wurke 

oan it útwurkjen fan alle GO's yn boustiennen. 

Yn dit dokumint fine jo in taljochting op de definitive dokuminten dy't mei-inoar it 

kurrikulum.frl foarmje. Yn haadstik 2 wurdt taljochte hoe't de ferskate dokuminten mei-

inoar gearhingje en inoar beynfloedzje. Yn haadstik 3 oant en mei 5 wurdt in taljochting jûn 

op respektyflik de oanpaste fyzje, de grutte opdrachten en de boustiennen. Yn haadstik 6, 

paragraaf 6.1, wurdt útlein hoe en op watfoar grûnen de grutte opdracht út faze 1 oanpast 

binne. Der wurdt ek útlein hoe't it fjild belutsen west hat by dy oanpassing. Yn paragraaf 6.2 

wurdt it ûntwikkelproses fan de boustiennen taljochte, lykas de rol dy't it fjild dêr by spile 

hat. 

Yn haadstik 7 wurdt in gearfetting jûn fan de feedback dy't troch de fjildgroep en 

stakeholders jûn is op de grutte opdrachten en de boustiennen. Der wurdt útlein wêrom't de 

feedback wol of net ta oanpassingen laat hat. Yn it proses is ek oan learlingen frege wat sy 

graach leare wolle soene as it om it Frysk giet en wêrom't se dat wichtich fine. In gearfetting 

fan har reaksjes is te lêzen yn dit haadstik. Yn haadstik 8 wurdt in tal oanbefellingen dien 
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foar it kurrikulum yn de boppebou en yn haadstik 9 wurde advizen jûn foar it ferfolchproses 

en de ymplemintaasje. Yn haadstik 10 is in list mei begripen opnommen. 
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2. GEARHING PREAMBULE, FYZJE, GRUTTE OPDRACHTEN EN BOUSTIENNEN 

It Kurrikulum.frl bestiet út fjouwer parten, dy't opnommen binne yn twa dokuminten. 

1. De preämbule (yn dokumint 1) 

Dit is in dokumint dat yn faze 1 troch it earste ûntwikkeltiim opsteld is. Der wurdt yn 

weromsjoen op it kurrikulum Frysk sa't it no is. Fierders jout it in oersjoch fan 

ûntwikkelingen yn belied en tinken oer it ûnderwiis yn it Frysk en meartalichheid, in 

taljochting op wêrom't oanpassing fan it kurrikulum oan de oarder is en winsken dy't 

meinommen wurde moatte soene by it opstellen fan it nije kurrikulum. 

2. De fyzje (yn dokumint 1) 

Yn dit dokumint is beskreaun wêrom't learlingen yn it pû en fû Frysk leare, wat se 

leare en hoe't se leare. Yn dit stik binne ynsjoggen en teoryen ferwurke dy't yn de 

preämbule neamd wurde. De fyzje is in logysk ferfolch op de preämbule.   

3. De grutte opdrachten (yn dokumint 1) 

De grutte opdrachten jouwe oan wat de fjouwer essinsjes binne fan it leargebiet 

Fryske taal & kultuer. De grutte opdrachten foarmje om samar te sizzen de skeakel 

tusken de fyzje en de boustiennen.  

4. De boustiennen (yn dokumint 2) 

Alle grutte opdrachten binne útwurke yn boustiennen. De boustiennen beskriuwe 

wat learlingen oanbean krije moatte om har beskate feardichheden en kennis eigen 

te meitsjen. De ynhâld fan de boustiennen is in fierdere konkretisearring fan de 

ynhâld fan de grutte opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuer 1: Gearhing preämbule, fyzje, grutte opdrachten en boustiennen 
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3. TALJOCHTING OP DE FYZJE 

Yn de fyzje op it leargebiet beskriuwe we it wêrom, wat en hoe fan it ûnderwiis yn de Fryske 

taal & kultuer. Earst wurde de wichtichste arguminten jûn om Frysk ûnderwiis te jaan. Dêrnei 

wurdt taljochte wêr't it learbiet him yn it primêr en fuortset ûnderwiis yn haadsaken op 

rjochtet en hoe't learlingen feardich wurde yn de Fryske taal en leare oer de Fryske kultuer.  

Yn de paragraaf Wêrom leare learlingen yn pû en fû Frysk? beskriuwe we de pedagogyske, 

kultureel-maatskiplike en taalpolitike redenen foar Frysk ûnderwiis. Hast alle skoallen yn 

Fryslân binne ferplichte om omtinken te jaan oan it leargebiet Fryske taal & kultuer. 

Dúdlikheid oer de redenen dy't dêrfoar binne draacht by oan de akseptaasje en motivaasje 

om it leargebiet op te nimmen yn it kurrikulum. 

It ûnderwiis dat learlingen krije hat trije haaddoelen: kwalifikaasje, sosjalisaasje en 

persoansfoarming (Biesta). It pedagogysk argumint slút oan op it haaddoel 

persoansfoarming. It Frysk is foar in part fan de learlingen de memmetaal en dêrtroch in 

wichtich stik fan har identiteit. It ûntjaan fan de memmetaal en dysels ûntwikkelje meie yn 

de memmetaal is wichtich foar de yndividuele persoansfoarming. 

It kultureel-maatskiplik argumint slút oan op de haaddoelen kwalifikaasje en sosjalisaasje. 

Om inoar te begripen en foar de ûnderlinge ferbûnens is it foar alle ynwenners fan Fryslân 

wichtich om it Frysk te begripen en adekwaat (al of net yn it Frysk) reagearje en 

kommunisearje te kinnen. 

Der is mei sin foar keazen om yn de fyzje it taalpolitike argumint te neamen. De posysje fan it 

Frysk freget om ynsjoch yn en bewustwurding fan de wearde fan it Frysk, it belang fan 

kwaliteitsbehâld en de wearde fan ûnderwiis yn de Fryske taal & kultuer by alle learlingen yn 

Fryslân (Frysktalich of net). 

Yn de preämbule wurdt neamd dat Nederlân himsels, as lidsteat fan Europa, ferplichte hat 

om it Frysk en de Fryske kultuer te beskermjen. Dy ferplichting stipet it taalpolitike argumint.  

Yn de paragraaf Wat leare de learlingen by Frysk yn it pû en fû? beskriuwe we de trije 

kearnynhâlden. It giet om:  

 Fryske taalfeardichheden en kommunisearje yn it Frysk 

 Betsjutting jaan oan de Fryske taal en it belibjen derfan 

 Kultuerbewustwêzen 

Dy trije kearnynhâlden binne yn de perioade 2018-2019 (faze 1) ta stân kommen troch 

gearwurking en oerlis tusken partijen dy't belutsen binne by it ûnderwiis yn de Fryske taal & 
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kultuer. De trije kearnynhâlden wurde dus breed droegen. Se binne in goede basis foar de 

grutte opdrachten foar pû as fû.  

De trije kearnynhâlden drage by oan de trije haaddoelen fan it ûnderwiis. Frysk leare te 

ferstean, praten, lêzen en ek skriuwen, meitsje goede mûnlinge en skriftlike kommunikaasje 

mooglik (kwalifikaasje en sosjalisaasje). Taal is in drager fan kultuer. Ynsjoch yn en kennis 

fan de kultuer drage by oan de persoansfoarming fan alle learlingen. Troch de Fryske kultuer 

yn it Frysk te belibjen en der yn it Frysk oer nei te tinken en te praten, wurdt tagelyk de 

Fryske taalûntjouwing fan learlingen stimulearre (kwalifikaasje).  

Yn de paragraaf Hoe leare learlingen Frysk yn it pû en fû? beskriuwe we de wichtichste 

didaktyske útgongspunten.  

1. Differinsjaasje 

Yn de preämbule stiet dat de situaasje oangeande it Frysk op skoallen tige ferskille kin. 

Dy ferskillen freegje mei klam op differinsjaasje. Yn it foarste plak spilet de taaleftergrûn 

fan learlingen in wichtige rol. Learlingen foar wa't it Frysk de memmetaal is, hawwe in 

foarsprong op learlingen foar wa't it Frysk minder bekend of sels hielendal nij is. It is 

belangryk dat it oanbod oan de iene kant de Frysktalige learlingen genôch útdaget om 

har memmetaal fierder te ûntwikkeljen, en oan de oare kant de learlingen foar wa't Frysk 

minder bekend of nij is de basis fan de taal jout om dy letter útwreidzje te kinnen. It 

ferskil yn taaleftergrûn freget om differinsjaasje yn didaktyk en oanbod as we alle 

learlingen fan it ûnderwiis profitearje litte wolle.  

Twads giet it by differinsjaasje net allinnich om ferskillen yn de taaleftergrûn. Learlingen 

ferskille ek yn taalgefoelichheid, it gemak dêr't se Frysk (en oare frjemde talen) mei leare 

en har motivaasje om it Frysk te learen. Dy ferskillen freegje ek om differinsjaasje yn 

oanbod en didaktyk.  

 

2. Betsjuttingsfol en ynteraktyf leare  

Betsjuttingsfol en ynteraktyf leare is foar it leargebiet Fryske taal & kultuer wichtich yn 

ferbân mei it stimulearjen fan it taallearproses en it fergrutsjen fan de motivaasje. Troch 

betsjuttingsfol ûnderwiis oan te bieden dy't it begripen, praten, lêzen én skriuwen fan it 

Frysk nuttich en weardefol makket, sille learlingen har útdage fiele om it Frysk te learen 

en te brûken.  

Ynteraksje is in effektyf didaktysk middel om in nije taal te learen en de 

taalfeardichheden út te wreidzjen. Fansels is it dêrfoar fan belang dat learkrêften yn it pû 

en dosinten yn it fû it Frysk sels goed yn 'e macht hawwe en it op natuerlike wize as 

fiertaal brûke kinne. 
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Betsjuttingsfol en funksjoneel taallearen kin ek foarm krije troch yntegrearre meartalich 

ûnderwiis oan te bieden. Yn de preämbule wurdt omtinken jûn oan ûntjouwingen yn it 

tinken oer meartalich ûnderwiis. Talen hoege net mear perfoarst apart fan inoar 

oanbean te wurden, mar kinne yn gearhing leard wurde. Tink oan in skiednisles dêr't it 

Frysk as fiertaal brûkt wurdt, nei Fryske boarnen harke wurdt en/of in Fryske tekst lêzen 

wurdt. It opdwaan fan kennis en it learen fan de Fryske taal geane op dy manier mei-

inoar op. Dy foarm fan yntegraasje makket lessen betsjuttingsfoller, funksjoneler en 

biedt de mooglikheid om ûnderwiistiid effisjint(er) te besteegjen. Yntegraasje fan kennis- 

en taaldoelen freget lykwols wol om spesifike didaktyske kennis en feardichheden fan 

learkrêften en dosinten. 

 

3. Gearhing yn it leargebiet 

Foar it leargebiet Fryske taal & kultuer binne fjouwer grutte opdrachten opsteld. Dy 

binne net allinnich troch in namme, mar ek troch in nûmer faninoar te skieden. De 

nûmering hat gjin hierargyske betsjutting en jout net in ferplichtsjende folchoarder oan.  

Oan de oare kant is de nûmering ek net hielendal tafallich. Om it Frysk leare te wollen, 

helpt it om earst te begripen wat it Frysk betsjut foar dysels, foar oaren en foar Fryslân. 

Dy bewustwurding draacht by oan wurdearring foar it Frysk (positive attitude) en 

fergruttet de motivaasje om it Frysk te learen en te brûken. Dêrom is keazen om de 

grutte opdracht Identiteit en taal yn beweging nûmer 1 te jaan.  

GO2 (It is al begûn) giet oer it learen fan it Frysk: prate, yn petear gean, harkje, lêze en 

skriuwe. Dy feardichheden binne nedich om Frysktalige boarnen begripe te kinnen, de 

lessen Frysk folgje te kinnen en (skriftlike) opdrachten meitsje te kinnen.  

GO3 (Sjoch om ’e hoeke) giet oer it ûnderdiel Fryske kultuer, dêr't de Fryske taal wichtich 

by is. Taal is ommers in drager fan kultuer. Troch it Frysk as fiertaal yn te setten en 

Frysktalige boarnen te brûken, geane taallearen en it opdwaan fan kennis mei-inoar op. 

GO4 (Sin’ en wille) stiet yn it teken fan taalwille en taalkeunst. Boartsje mei taal 

befoarderet de taalûntjouwing: troch kreatyf mei taal om te gean wurde taal-, 

staverings- en grammatikaregels op in hiel eigen wize ûntdutsen en leard. It boartsjen 

mei dy regels fergruttet it ynsjoch yn it taalsysteem en fersterkje it taalgefoel en de 

taalwille.  

 

De fjouwer grutte opdrachten beslaan allegearre in part fan it kurrikulum Fryske taal & 

kultuer. By it opstellen fan de GO's is hieltyd besocht om oerlaping tusken de ynhâlden 

foar te kommen. Likegoed moatte de fjouwer opdrachten wol yn gearhing beskôge 

wurde. Bygelyks: learlingen moatte it Frysk leare te begripen, praten, lêzen en skriuwen 

(GO2) om Fryske skiednisteksten lêze te kinnen (GO3) en/of Fryske gedichten te 
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skriuwen (GO4). Ynsjoch yn de oerienkomsten en ferskillen tusken talen (GO1) helpt by it 

ûntwikkeljen fan ynsjoch yn grammatika en taalstruktuer (GO2). Ensafuorthinne. 

De aksinten dy't de learkrêft of dosint wol of net op guon GO's leit en oft it skoalspesifike 

kurrikulum him mear rjochtet op yntegrearre taallearen of mear op Frysk as fak, hinget 

ôf fan it belied fan de skoalle. 

 

4. Gearhing mei oare leargebieten 

It leargebiet Fryske taal & kultuer hat dwersferbannen mei leargebieten yn it 

Curriculum.nu. Der is foar keazen om feardichheden dy't yn oare leargebieten leard 

wurde en 'oer te dragen' binne nei it Frysk, net yn it leargebiet Fryske taal & kultuer op te 

nimmen. Tink bygelyks oan begripend lêzen: as Fryske teksten (foar)lêzen wurde, brûke 

learlingen lêsstrategyen dy't leard binne yn it leargebiet Nederlânsk. Oarsom kin fansels 

ek: de learkrêft of dosint kin de lêsstrategyen oanleare oan de hân fan Fryske teksten. 

Wy geane derfan út dat learkrêften en dosinten op skoallen dêr't it learen fan Frysk 

yntegrearre wurdt mei oare fakken, dy mooglikheden kenne en brûke.  

Yn figuer 1 is te sjen wat de relaasje is fan de fjouwer grutte opdrachten Fryske taal & 

kultuer mei de grutte opdrachten fan leargebieten út Curriculum.nu. 

 

5. Trochrinnende learlinen 

Op dit plak beskriuwe we de útdagingen yn it leargebiet Fryske taal & kultuer om foar 

alle learlingen in trochgeande learline te realisearjen dy't net trochbrutsen wurdt en foar 

elkenien passend is. Fanwegen de ferskillen yn begjinsituaasje (taaleftergrûn, motivaasje, 

gefoelichheid foar taallearen en it ferskil yn taallearen tusken jonge en âldere learlingen) 

is it wichtich om omtinken te hawwen foar de trochgeande line. Sjoch ek punt 1 

(Differinsjaasje).  
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Frysk Nederlânsk Ingelsk Keunst en 
kultuer 

Burgerskip Minske en 
maatskippij 

GO1 
Identiteit 
en taal yn 
beweging 

GO2 
Taalbewustzij
n en 
taalleervaardi
gheden 
 
GO3 
Meertaligheid 
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Globalisering 
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handelswijzen 

GO6 
Diversiteit 

GO2 
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GO1 
Interactie en 
een rijk 
taalaanbod 
ten behoeve 
van taal- en 
denkontwikke
ling 
 
GO5 
Doelgericht 
communicere
n 

GO1 
Effectieve 
grensoverstijg
ende 
communicatie 

   

GO3 
Sjoch om 
’e hoeke 

 GO3 
Interculturele 
communicatie
ve 
competentie 

GO5 Kunst- 
en 
cultuurhistori
sche 
contexten 

 GO2 Tijd en 
chronologie 

GO4 
Sin’ en 
wille 

GO4 
Experimenter
en met taal 
en vormen 
van taal 
 
GO7 
Leesmotivatie 
en literaire 
competentie 

GO2 
Creatieve 
vormen van 
taal  

GO7 Beleven 
van kunst 

  

Figuer 2: Oersjoch fan dwersferbannen tusken leargebiet Fryske taal & kultuer en leargebieten Curriculum.nu. 
Foar alle oare leargebieten as Frysk binne de oarspronklike (Nederlânske) titels fan de grutte opdrachten 
oanhâlden. 
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4. TALJOCHTING OP DE GRUTTE OPDRACHTEN 

Yn fjouwer grutte opdrachten is útwurke hoe't it leargebiet Fryske taal & kultuer bydraacht 

oan de haaddoelen fan it ûnderwiis (persoansfoarming, kwalifikaasje en sosjalisaasje) en de 

trije kearnynhâlden dy't beskreaun binne yn de fyzje. Neist oer kennis en feardichheden giet it 

yn de grutte opdrachten ek om motivaasje foar it learen fan it Frysk en dêr wille oan belibje. 

Leare oer de taal, mar ek boartsje mei de taal drage by oan taalûntjouwing en de 

ûntwikkeling fan in positive attitude foar de Fryske taal en kultuer oer.  

Ut de trije kearnynhâlden en de fyzje op meartalichheid binne fjouwer grutte opdrachten 

ûntstien dy't de essinsje fan it leargebiet Fryske taal & kultuer fierder konkretisearje.  

De fjouwer grutte opdrachten binne:  

1. Identiteit & Taal yn beweging 

Yn dizze grutte opdracht giet it om it ynsjoch yn de rol en de wearde fan it Frysk foar de 

learling sels en foar oaren en de bewustwurding fan de meartalige maatskippij. Dizze 

grutte opdracht draacht by oan de haaddoelen persoansfoarming en sosjalisaasje. 

2. It is al begûn 

Dizze grutte opdracht giet oer it learen fan it Frysk. Yn de opdracht wurdt fierder boud 

oan wat learlingen al hawwe oan feardichheden, mooglikheden en motivaasje om it 

Frysk te learen. It giet om it learen fan harkjen (begripe), praten (monolooch), yn petear 

wêzen (kommunisearje), lêzen én it korrekt skriuwen fan it Frysk. Dizze grutte opdracht 

draacht by oan it haaddoel kwalifikaasje.  

3. Sjoch om ’e hoeke 

Dizze grutte opdracht giet oer de Fryske maatskippij, de omjouwing en it kultureel 

erfgoed fan it ferline, no en de takomst. Taal, as drager van kultuer, makket diel út fan de 

Fryske kultuer. Dizze grutte opdracht draacht by oan de haaddoelen kwalifikaasje, 

persoansfoarming en sosjalisaasje.  

4. Sin’ en wille 

Dizze grutte opdracht draait om taalwille en it fersterkjen fan de motivaasje om Frysk te 

learen. Kreatyf omgean mei de Fryske taal en yn 'e kunde komme mei kreative foarmen 

fan taal lykas de Fryske literatuer, drage by oan taalgefoel, de moed om it Frysk te 

praten, wurdskatútwreiding, ynsjoch yn taalstruktuer, ensfh. Dat stimulearret de fierdere 

ûntjouwing fan de Fryske taalfeardichheden. Dizze grutte opdracht draacht by oan de 

haaddoelen persoansfoarming en kwalifikaasje.  

Yn alle grutte opdrachten wurdt omtinken jûn oan de fiif taaldomeinen: harkje (begripe), 

prate (monolooch), yn petear wêze (kommunikaasje), lêze en skriuwe.  

GO2 draait hielendal om dy fiif domeinen en it is wichtich dat dêr safolle mooglik gebrûk 
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makke wurdt fan betsjuttingsfolle, autentike en eigentiidske boarnen. Yn GO1 is der 

omtinken foar de fiif domeinen út it perspektyf fan meartalichheid. Yn GO3 wurde de 

taalfeardichheden leard yn gearhing mei kennis oer de Fryske kultuer en skiednis en yn GO4 

is der omtinken foar de fiif domeinen út in kreatyf eachweid. Idealiter is it Frysk yn alle 

lessen de fiertaal.  

Hoefolle tiid as der oan de ferskate domeinen bestege wurdt, sil útmakke wurde troch de kar 

fan de learkrêft en dosint, mar ek troch it belied fan de skoalle oangeande it leargebiet 

Fryske taal & kultuer.  

By it learen en it útwreidzjen fan de taalfeardichheden is it didaktysk prinsipe doeltaal = 

fiertaal effektyf. Dy oanpak wurdt ek brûkt by de frjemde talen (Ingelsk, Frânsk en Dútsk). 

Wy geane derfan út dat de learkrêften en fakdosinten Frysk dy didaktyske oanpak kenne en 

hantearje.  

Yn GO3 wurdt it brûken fan it Frysk as fiertaal eksplisyt neamd. Dat hat de neikommende 

reden: yn de situaasje sa't dy no is binne der skoallen dy't allinnich 'heemkunde' jouwe as it 

giet om Frysk. Dat binne skoallen yn minder Frysktalige gebieten. It leit yn de reden dat de 

fiertaal yn de lessen op sokke skoallen net Frysk is. 'Heemkunde' is opnaam yn GO3. Troch it 

Frysk as fiertaal eksplisyt te beneamen yn dizze GO, stimulearje we learkrêften om learlingen 

de Fryske kultuer ûnderfine en leare te litten yn de Fryske taal. 

It brûken fan Frysk as fiertaal yn de les ymplisearret dat learkrêften en dosinten it Frysk goed 

genôch yn 'e macht hawwe moatte. Yn it fuortset ûnderwiis is dat fanselssprekkend 

fanwegen de fereaske oplieding ta fakdosint Frysk. Yn it primêr ûnderwiis hawwe (noch) lang 

net alle learkrêften de oplieding en it foech om Frysk te jaan.  
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5. TALJOCHTING OP DE BOUSTIENNEN 

Alle grutte opdrachten binne útwurke yn boustiennen. Yn de boustiennen wurdt beskreaun 

watfoar kennis en feardichheden de learlingen leare en mei watfoar learaktiviteiten sy dat 

dwaan kinne. Ta ynspiraasje en ferdúdliking wurde yn de boustiennen praktykfoarbylden 

neamd.  

Foar it pû wurde de boustiennen yn twa fazen beskreaun: ûnderbou (groep 1-4) en boppebou 

(groep 5-8). Foar fû boppebou jouwe wy yn dizze taljochting oanbefellingen dy't rjochting 

jaan kinne oan de formulearring fan de eintermen fû (sjoch haadstik 9).  

De boustiennen besteane út trije ûnderdielen:  

1. Doelen (De learlingen leare ...) 

2. Learaktiviteiten (Dat leare sy û.o. troch ...)  

3. Didaktysk hanneljen en oanbod (Foarbylden | ideeën didaktysk hanneljen en oanbod) 

1. Doelen 

Yn in kurrikulum (en kearndoelen) stiet oanjûn wat learlingen oanbean krije moatte om 

beskate feardichheden en kennis ûntwikkelje te kinnen. De doelen sa't dy formulearre binne 

ûnder 'De learlingen leare' beskriuwe dus wêr't it oanbod op rjochte wêze moat om 

learlingen de kâns te jaan om dy feardichheden en kennis te ûntwikkeljen (opportunity to 

learn). De doelen ûnder De learlingen leare beskriuwe net yn hoefier learlingen dy kennis en 

feardichheden behearskje moatte. De behearskingsdoelen steane foar de fiif taaldomeinen 

beskreaun yn it referinsjeramt Frysk. As it giet om de behearskingsdoelen, bepale de skoallen 

sels de ambysjes, per groep of per yndividuele learling. 

Ambysjes kinne ôfhingje fan taaleftergrûn en it nivo fan de learling(en), mar ek fan de fyzje 

fan de skoalle op it leargebiet Fryske taal & kultuer. 

In kurrikulum skriuwt ek gjin minimumlestiid foar. Ut VVTO*-ûndersyk docht bliken dat de 

ynset fan minimaal 60 minuten yn 'e wike, alle learjierren, in posityf effekt hat op de 

taalûntjouwing fan it Ingelsk. Betingst is dan wol dat it oanbod en de ynstruksje effektyf 

binne. Dat soe betsjutte kinne dat ek foar it Frysk in minimale eask fan alle learjierren 60 

minuten yn 'e wike jilde moatte soe. Om Frysk in lykweardiger plak te jaan neist it 

Nederlânsk en Fryskpratende learlingen de mooglikheid te jaan om har memmetaal fierder 

te ûntwikkeljen, soest fan betinken wêze kinne dat in oere fiersten te min is. Skoallen dy't 

Frysk yntegrearje yn oare fakken kreëarje op in fanselssprekkende manier folle mear lestiid 

foar it Frysk. Om koart te wêzen: hoefolle lestiid oft in skoalle beskikber stelt foar it oanbod 

Fryske taal & kultuer, is in kar fan de skoalle sels en hinget ôf fan fyzje en belied.  
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2. Learaktiviteiten 

Under Dat leare sy û.o. troch wurde learaktiviteiten neamd. It learen fan in taal ferrint 

neffens ferskillende fazen: fan passyf fia reproduktyf nei produktyf. De neamde 

learaktiviteiten passe by dy ferskate fazen en biede op dy wize romte foar differinsjaasje. De 

neamde learaktiviteiten binne ôflaat fan de taksonomy fan Bloom. Lear- en tinkaktiviteiten 

fan de 'legere oarder' binne rjochte op begripen, ûnthâlden en tapassen. De lear- en 

tinkaktiviteiten fan de 'hegere oarder' binne rjochte op analysearjen, evaluearjen en 

kreëarjen. Figuer 3 is in oersjoch fan de learaktiviteiten dy't yn de boustiennen neamd wurde 

en dy't passe by de fazen fan Bloom. 

Der stiet mei opsetsin 'ûnder oare' by, omdat learkrêften en dosinten neist de tink- en 

learaktiviteiten dy't neamd wurde sels oare of oanfoljende learaktiviteiten betinke kinne by 

it leardoel. 

Fazen Bloom Soarten learaktiviteiten dy't neamd wurde yn de 
boustiennen  

1. Unthâlde Belibje en ûnderfine 
Meisjonge/meidwaan (imitearje) 
Sjen en harkje nei 
Respekt krije foar ... 
Kennis nimme fan (byg. offisjele dokuminten) 
Oefenje mei 
Neiskriuwe of -stimpelje 
It besykjen fan (teäters, musea, ...)  
Neispyljen fan 

2. Begripe Sjen en harkje nei 
Ynstruksjes begripe 
Lêze fan/harkje nei 
Ynlibje yn ... 
Beseffe 
Ynformaasje ferwurkje 

3. Tapasse It útfieren fan (deistige rûtinen, opdrachten …) 
Frysk te praten by ... 
Meispylje (toanielfoarstelling)  
It rieplachtsjen fan boarnen 
Oersette 
Eigen skriuwwurk kontrolearje 

4. Analysearje Undersykje, bestudearje 
Diskusearje  
Literêre petearen fiere 
Neitinke oere en beprate (byg. wannear en mei wa't se 
watfoar taal prate) 
Ien fragen stelle/ynterviewe 
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5. Evaluearje Saken mei-inoar ferlykje 
Utkomsten of prosessen beprate 
Reflektearje op 
Fertelle oer 
Beredenearje en beärgumintearje 
In wurdearring jaan en dy ûnderbouwe 

6. Kreëarje In miening foarmje 
Betinke hoe … op 'e siik gean nei (oplossingen, in foarm, in 
oar wurd foar ...) 
(Frij) oersette 
Yn byld bringe 
Skriuwe oer of skriuwen fan (ferhalen, gedichten) 
Eksperimintearje mei wurden, klanken, talen 
Rollespul betinke en útfiere 
Feedback ferwurkje 
Diskusjes fiere en (eigen) arguminten ûnder wurden bringe 
Presintaasjes jaan en wurkstikken meitsje 
Taalkeunst meitsje 
Fantasearje en assosjearje 

Figuer 3: Oersjoch fan learaktiviteiten dy't neamd wurde yn de boustiennen, ferdield oer de fazen fan Bloom  
 

3. Didaktysk hanneljen en oanbod 

Ta eintsjebeslút binne yn de boustiennen lesfoarbylden opnommen. Dy foarbylden binne 

mei sin beskreaun út it perspektyf fan de learkrêft wei. De learkrêft is ferantwurdlik foar it 

oanbod en betinkt de wurkfoarmen, sadat learlingen ynput ferwurkje en aktyf oan 'e slach 

geane. 

De foarbylden binne opnommen om de ynhâld fan it doel (de learlingen leare) en de 

learaktiviteiten (dat leare sy troch) te ferdúdlikjen. De foarbylden kinne ek ynspirearje. Se 

binne net foarskriuwend bedoeld. Mooglik ûntstiet troch de foarbylden de yndruk dat alle 

leardoelen yn in aparte les of aktiviteit oanbean wurde moatte. Dat hoecht net. Lykas GO's 

gearhingje, sa hingje doelen út meardere boustiennen ek mei-inoar gear. Yn in les kinne sels 

doelen út boustiennen fan ferskate GO's oan de oarder komme. 

 

 

 

* VVTO stiet foar Vroeg VreemdeTaalOnderwijs, lykas Ingelsk fanôf groep 1 fan de basisskoalle.  
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6. TALJOCHTING OP DE WURKWIZE FAZE 2 

Sawol foar it lanlik kurrikulum as foar it Kurrikulum.frl bestie de winsk om de ynhâld ta stân 

komme te litten troch it fjild. De oanpassing fan de grutte opdrachten en it opstellen fan de 

boustiennen moast yn it koart tiidbestek plakhawwe en dat frege om strikte lieding. Om it 

fjild optimaal by de ûntwikkelingen te belûken en alle oanwêzige ekspertize goed te brûken 

is yn it foar in wurkstruktuer opsteld. In lytse wurkgroep soe de lieding hawwe as it giet om 

tariedingen, kommunikaasje, ferwurking en publikaasje. It wurkfjild is ferparte yn twa 

groepen: in fjildgroep, besteande út ûnderwiisprofessionals, en in groep stakeholders. De 

fjildgroep is yntinsyf belutsen by it proses en geregeld frege om ynput en feedback te 

leverjen. De groep stakeholders hat fia digitale wegen feedback jûn. 

Yn paragraaf 6.1 wurdt stap foar stap beskreaun hoe't de oanpassing fan de grutte 

opdrachten oanpakt is en yn 6.2 hoe't de boustiennen ta stân kommen binne.  

6.1 Wurkwize oanpassing GO's 

De fjouwer grutte opdrachten binne ta stân kommen nei in oanpassing fan de earste ferzje 

dy't opsteld is yn faze 1. Dy ferzje bestie út seis grutte opdrachten.  

By de oanpassing wie de fraach fan de provinsje om in kwaliteitsferbettering troch te fieren 

hieltyd liedend. De provinsje hie de neikommende punten fan omtinken jûn:  

 in ûndûbelsinnige skriuwstyl oanhâlde 

 gelykweardiger útwurkingen meitsje 

 eventuele oerlaping fuorthelje út de beskriuwingen fan faze 1  

 mear omtinken jaan oan it Frysk as earste en twadde taal  

Nei oanlieding fan in ynhâldlike analyze is it tal grutte opdrachten werombrocht fan seis nei 

fjouwer. Yn de nije ferzje hawwe alle ynhâldlike punten út de foargeande ferzje op 'e nij in 

plak krigen. De ynhâlden fan de grutte opdrachten The only iennige ... en Taal yn beweging 

binne byinoar brocht ûnder GO1 Identiteit en taal yn beweging. De ynhâld fan de grutte 

opdracht It ferhaal giet is yn de oanpassing foar in part delset by GO3 Sjoch om 'e hoeke 

(ferhalen dy't geane oer de Fryske skiednis en kultuer) en foar in part ûnder GO4 Sin' en wille 

(fertellingen, Fryske jeugdliteratuer en kreatyf skriuwen) en GO2 It is al begûn (Frysk lêzen 

leare en korrekt skriuwen leare mei behelp fan boarnen). 

By de oanpassing is derom tocht dat der in lykwichtige ferhâlding ûntstie tusken de fjouwer 

grutte opdrachten en dat de ynhâld fan de GO's in dúdlik byld oprôp by learkrêften. Der is ek 

tocht om de totale grutte fan it kurrikulum Fryske taal & kultuer. De grutte opdrachten 1 en 

4 binne in útwreiding op it foargeande kurrikulum. Omtinken foar Frysk yn in meartalich 
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perspektyf en kreative taalfoarming binne nije fasetten dy't passe by nije ynsjoggen 

oangeande learen en meartalige ûntwikkeling. Se jouwe mooglikheden om op oare, nije 

manieren omtinken te jaan oan it Frysk en learlingen te motivearjen om it Frysk te learen en 

te brûken. De tafoeging fan dy twa grutte opdrachten jout ek nije mooglikheden om te 

differinsjearjen en temjitte te kommen oan in ferskaat oan learstilen. 

Om ynhâld te jaan oan dy fjouwer grutte opdrachten is net allinnich sjoen nei de earste 

ferzje, mar ek nei de grutte opdrachten yn besibbe leargebieten yn it Curriculum.nu. Yn 

figuer 1 stiet it oersjoch fan leargebieten dêr't nei sjoen is. Der is foar keazen om 

'oerdraachbere' kennis en feardichheden, lykas begripend lêzen, ICT-feardichheden, 

algemiene kreative foarming, ensafuorthinne, net mei te nimmen yn it Kurrikulum.frl. Dat is 

wol dien as it gong om in spesifyk Fryske tapassing. Tink oan lêsmotivaasje foar Fryske 

literatuer of it lêzen leare fan spesifyk Fryske klanken en lettertekens. 

 

 

Figuer 4: Analyze fan de seis Grutte Opdrachten 

Yn de fjouwer grutte opdrachten stiet altyd de Fryske taal & kultuer yn it middelpunt. 

Meartalichheid, it brûken fan oare talen en de ferliking mei it Nederlânsk en oare (thús)talen 

is altyd ornearre foar it learen fan it Frysk en de bewustwurding fan de Fryske taal & kultuer.  

De oanpassing fan de grutte opdrachten is yn twa stappen oan it fjild foarlein foar feedback 

en goedkarring.  

Stap 1: Utlis en besprek fan de oanpassingen yn de fjildgroep. Dy bestie út learkrêften pû, 

dosinten fû, skoallieders pû, tiimlieders fû, learare-oplieders en beliedsmeiwurkers 

ûnderwiis. Sy hawwe feedback jûn op de oanpassing nei oanlieding fan de folgjende 

feedbackfragen: 
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 Hawwe wy mei dizze fjouwer GO's alle aspekten fan in kurrikulum Fryske taal en kultuer 

dutsen?  

 De GO’s binne fansels mei-inoar ferbûn, mar hawwe se ek foldwaande eigenheid? Wêr 

sit noch oerlaping? Watfoar item op watfoar plak hat dyn foarkar?  

 Kinst dy by alle GO's foarstelle watfoar (soart) opdrachten ast derby jaan soest oan 

learlingen? Wêr wol en wêr (noch) net? 

 Moat of kin it Frysk in dúdliker plak krije yn de items? Sa ja, watfoar items moatte 

oanpast wurde of tafoege wurde?  

 Watfoar items liene har foar differinsjaasje tusken Fryske en net-Frysktalige learlingen? 

Watfoar items soene tafoege wurde moatte om dy differinsjaasje mooglik te meitsjen?  

Feedback fan de fjildgroep hat laat ta de struktuer fan de beskriuwingen dy't der no lizze: in 

ynspirearjende titel, in ynhâldlike titel, in koart karakteristyk fan de ynhâld, beskriuwing fan 

de relevânsje en beskriuwing fan de ynhâld yn subparagrafen.  

Stap 2: Nei de ferwurking fan de feedback binne de grutte opdrachten op de website fan 

Kurrikulum.frl publisearre. Alle belutsenen yn Fryslân hawwe in mail krigen dêr't de 

publikaasje yn oankundige is. Yn in koart filmke is in útlis jûn en is elk útnûge om online 

feedback te jaan mei in digitaal feedbackformulier. Om der wis fan te wêzen dat der in soad 

respons kaam, hawwe wy in tal stakeholders persoanlik frege om feedback te jaan fia it 

online formulier en hawwe wy har ynterviewd, sadat sy har antwurden taljochtsje koene. 

Sjoch haadstik 7 foar fierdere ynformaasje oer de feedback en de ferwurking derfan. 

Nei oanlieding fan de feedback fan stakeholders binne de grutte opdrachten fierder 

oanskerpe en oanpast ta de ferzje dy't der no leit. 

 

 

 

 

Figuer 5: Proses en tiidpaad oanpassing fan de grutte opdrachten 

 

6.2 Wurkwize ûntwikkeling boustiennen 

De boustiennen fan it Curriculum.nu lizze al in skoft klear. In soad minsken hawwe dêr krityk 

op jûn. De wiidweidichste en konstruktyfste feedback kaam fan Biesta. Hy jout oan dat de 
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beskriuwingen yn it Curriculum.nu te folle rjochte binne op it kennen en it kinnen fan 

learlingen. Biesta beklammet dat in kurrikulum breder is as allinnich eintermen. In 

kurrikulum draait om trije dingen. As earste moat der in dúdlik antwurd wêze op de fraach 

'wêr moat it ûnderwiis ta liede?' Dêrnei kinne it 'hoe' en it 'wat' beäntwurde wurde. It 

oanbod en hoe't learlingen mei dat oanbod oan 'e slach geane en oefenje is in essinsjeel 

ûnderdiel fan it kurrikulum. Learkrêften en dosinten meitsje dêrby hieltyd sels in kar om it 

ûnderwiis ôf te stimmen op it ûnderwiisferlet fan har learlingen. 

De stûfe feedback dy't it Curriculum.nu krigen hat op de boustiennen, woene wy mije. 

Dêrom hawwe wy, yn gearwurking mei de fjildgroep, in eigen foarm ûntwikkele foar de 

boustiennen .  

Stap 1: As begjinpunt hawwe wy de fjildgroepleden frege om by alle subparagrafen fan GO1 

suksesfolle en ynspirearjende lesfoarbylden út de eigen praktyk oan te leverjen. Wy hawwe 

der mei sin foar keazen om de boustiennen net út de teory, mar út de praktyk wei te 

ûntwikkeljen. Troch nei lesfoarbylden te freegjen hawwe wy gebrûk makke fan de 

ûnderfining en de ekspertize fan de fjildgroepleden en hawwe wy oanslute kinnen by har 

entûsjasme en passy foar it leargebiet Fryske taal & kultuer. Wy koene de fjildgroepleden sa 

goed ta har rjocht komme litte en har ekspertize benutte. Omdat de fjildgroep bestie út 

entûsjaste minsken dy't fierder wolle mei it Frysk hawwe wy der fertrouwen yn hân dat de 

foarbylden takomstbestindich genôch binne. 

De foarbylden binne sammele yn ien dokumint en binne troch de fjildgroepnleden yn in 

online sesje kontrolearre op kwaliteit, helberheid en opbou yn learline. Opmerkingen en 

oanfollingen fan de fjildgroep binne yn it oersicht ferwurke en nei analyze fan dy ynput 

hawwe wy foarstellen dien foar leardoelen. 

Om doelen formulearje te kinnen foar subparagrafen dy't net genôch troch lesfoarbylden 

dutsen waarden, is sjoen nei boustiennen fan besibbe leargebieten yn it Curriculum.nu 

(sjoch figuer 1). Dat hat ek holpen om de wize fan formulearjen fan kennis en feardichheden 

oanslute te litten op it Curriculum.nu. Fierders is sjoen nei de kearndoelen sa't se no binne, 

de Tule-leerlinen en de eksameneasken fû. Dat is dien ta ynspiraasje en om nei te gean oft 

we gjin belangrike doelen misse soene. 

Stap 2: Yn in fysike gearkomste hat de fjildgroep de útwurking fan de boustiennen fan GO1 

kritysk besjoen. Der binne feedbackfragen steld oer de ynhâld, opbou en it ambysjenivo fan 

de doelen. De struktuer fan de boustiennen is ek bepraat. De fjildgroep hat goede advizen 

jûn foar ynhâldlike ferbettering en oanskerping. De feedback yn de gearkomste hat laat ta de 

struktuer dy't de boustiennen no ha: in struktuer dêr't net allinnich it kennen en kinnen yn 
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beneamd wurdt, mar ek hoe't learlingen dêrmei oan 'e slach geane en wat learkrêften 

oanbiede en organisearje (kinne). 

Nei it bepraten fan it foarstel foar de boustiennen fan GO1, binne de fjildgroepleden yn trije 

groepen oan 'e slach gien om doelen te formulearjen foar GO2 o/m GO4. As tarieding dêrop 

hiene se op 'e nij lesfoarbylden út de eigen praktyk oanlevere dy't passe by dy GO's. Sy 

koene ek boarnen lykas it referinsjeramt Frysk, de Tule-leerlinen en de eksameneasken Frysk 

fû rieplachtsje. It die bliken dat dat mear tiid koste as dat der beskikber wie. Dêrtroch slagge 

it net om foar alle trije GO's ynput te krijen. 

Yn oerlis mei frou De Vries fan de provinsje Fryslân (dy't derby wie) hawwe wy besletten om 

earst GO1 en GO2 út te wurkjen, dy te publisearjen en feedback te freegjen fan de 

stakeholders op de ynhâld en de struktuer. Op grûn fan de ynput soene we GO3 en GO4 

útwurkje kinne yn in fêststeld format en se yn in ekstra sesje mei de fjildgroep ynhâldlik 

kontrolearje en oanskerpje kinne. 

Stap 3: De boustiennen fan GO1 en GO2 binne publisearre op de site Kurrikulum.frl. Alle 

stakeholders hawwe wer in mail krigen om har op 'e hichte te bringen. Yn in filmke is in 

koarte útlis jûn oer de boustiennen en binne de minsken wiisd op de mooglikheid om 

feedback te jaan mei it feedbackformulier. Om der wis fan te wêzen dat we genôch goede 

feedback krije soene, hawwe wy op 'e nij in tal stakeholders persoanlik frege om te 

reagearjen en hawwe der online ynterviews west dêr't sy har antwurden yn taljochtsje 

koene. 

 

Stap 4: De feedback fan stakeholders is bepraat en ferwurke. Sjoch paragraaf 7.2 foar in 

gearfetting fan de wichtichste feedback en hoe't de feedback ferwurke is. Dêrnei binne de 

boustiennen dy't hearre by GO3 en GO4 opsteld yn it fêststelde format. 

Stap 5: De foarstellen foar de boustiennen fan GO3 en GO4 binne yn in fysike gearkomste 

mei de fjildgroep bepraat. Der is no ek wer foar keazen om dat te dwaan oan de hân fan 

feedbackfragen. De fjildgroepleden hawwe de boustiennen en de feedbackfragen 

foarôfgeand oan de gearkomste krigen mei it fersyk om der alfêst op te reagearjen. Yn de 

gearkomste hawwe de fjildgroepleden yn groepkes har persoanlike feedback útwiksele en 

ferwurke yn advizen en foarstellen foar de ferbettering en oanskerping fan de boustiennen. 

Stap 6: De oanpaste boustiennen GO3 en GO4 binne foar in lêste ynhâldlike kontrôle foarlein 

oan twa stakeholders. Wy hawwe dêrfoar stakeholders frege dy't belutsen binne by de 

ynhâld fan ien fan de GO's en fan wa't we út eardere omgongen wisten dat dy feedback jaan 

soene dêr't we fierder mei komme. 
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Stap 7: Nei oanlieding fan de feedback fan de fjouwer stakeholders binne de boustiennen 

oanskerpe.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuer 6: Proses en tiidpaad fan it opstellen fan boustiennen by GO1 o/m GO4 
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7. TALJOCHTING OP FEEDBACK EN FERWURKING FAN DE FEEDBACK 

Dit haadstik rjochtet him op de feedback dy't troch stakeholders jûn is op de konsepten. Wy 

hawwe op twa manieren feedback sammele op de oanpassing fan de Grutte opdrachten en 

de útwurking fan de Grutte opdrachten yn boustiennen, nammentlik fia in online fragelist en 

yn de foarm fan koarte petearen. 

De oanpaste Grutte opdrachten binne op 16 april publisearre op de website fan 

Kurrikulum.frl mei in oprop om feedback te jaan en de link nei de online fragelist.  

It foarstel foar de útwurking fan twa fan de fjouwer Grutte Opdrachten yn boustiennen is, 

tagelyk mei de nochris oanpaste ferzje fan de Grutte opdrachten en it oanpaste 

fyzjedokumint, op 19 juny op de website Kurrikulum.frl publisearre mei in oprop om 

feedback te jaan en in link nei wer in online fragelist.  

Om safolle mooglik feedback te krijen hawwe wy op de publikaasjedata nei alle skoallen yn 

Fryslân in mail stjoerd mei ynformaasje oer Kurrikulum.frl, in koart filmke en in oprop om 

feedback te jaan. Dy mail is ek mei in persoanlik berjocht stjoerd nei spesifike groepen 

learkrêften, dosinten en kontaktpersoanen fan organisaasjes dy't har dwaande hâlde mei 

Frysk yn it ûnderwiis. Ta beslút hawwe wy op ferskate Facebooksiden ynformaasje jûn oer 

Kurrikulum.frl en de oprop dien om feedback te jaan. 

Fierders hawwe wy kontaktpersoanen fan ferskate organisaasjes dy't har dwaande hâlde mei 

Frysk yn it ûnderwiis útnûge foar in koart feedbackpetear. Wy hawwe yn totaal 10 

feedbackynterviews fierd nei oanlieding fan de oanpaste grutte opdrachten en 10 petearen 

nei oanlieding fan de boustiennen. In part fan de dielnimmers oan dy petearen hat de 

fragelist ynfolle en/of in dokumint mei feedback nei ús tastjoerd. 

De groep stakeholders bestie út ôffurdigen fan NHL Stenden, Afûk, RuG, Fryske Akademy, 

Keunstwurk, Pabû, Twaddegraads learare-oplieding Frysk, Mearslach, Cedin, SFBO, Tresoar, 

learkrêften en skoallieders pû en dosinten fû. De stakeholders koene mei in online 

feedbackformulier reagearje op de publikaasjes. Guon hawwe dat dien op persoanlike titel, 

oaren út namme fan har organisaasje. Guon stakeholders hawwe neist online feedback ek 

skriftlik feedback stjoerd yn de foarm fan in mail of brief. 

Wy hawwe alle feedback lêzen, heard en notearre. Omdat de feedback fan guon 

stakeholders somtiden yn striid wie mei dy fan oaren, hawwe wy kieze moatten. Wy hawwe 

dan in ôfwaging makke fan de antwurden op de neikommende fragen:  

 is dit neamd troch ien stakeholder of binne der mear dy't dit neame?  

 past it by de beskreaune fyzje en de nije ynsjoggen?  
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 set de feedback it Frysk mear of minder yn it middelpunt?  

 giet it om in punt dêr't it kurrikulum wat oer sizze moat of giet it om in kar/ambysje fan 

ûnderwiisynstellingen sels of oar (provinsjaal) belied?  

Yn paragraaf 7.1 stiet de gearfetting fan de wichtichste feedback op de oanpaste grutte 

opdrachten. Foar alle punten is in taljochting jûn op hoe't de feedback ferwurke is yn de 

einferzje. Paragraaf 7.2 giet oer de feedback op de boustiennen. 

7.1. Gearfetting en ferwurking fan feedback op de GO's  

 Opmerkingen oer de folchoarder fan de grutte opdrachten en de ûnderlinge ferbining 

Der binne fragen steld oer de folchoarder fan de grutte opdrachten. De iene respondint 

fûn de folchoarder begryplik en akseptabel, in oar hie der muoite mei. Der wie in winsk 

om de grutte opdracht It is al begûn, de Fryske taal leare en brûke op nûmer ien te 

setten. Der wiene ek respondinten dy't begrepen dat de nûmering gjin hierargy útdrukke 

wol. 

We hawwe derfoar keazen om de nûmering oan te hâlden. Dat is maklik yn de 

kommunikaasje en Curriculum.nu brûkt ek nûmers. Wy hawwe nei oanlieding fan in 

foarstel fan ien fan de respondinten wol in oanpassing dien yn de folchoarder. Yn 

haadstik 4 (Taljochting op de grutte opdrachten) wurdt dy folchoarder útlein. 

 

 Opmerkingen oer it omtinken foar it Frysk yn ferhâlding ta meartalichheid  

Der binne opmerkingen makke oer hoefolle omtinken der is foar it Frysk yn ferhâlding ta 

meartalichheid. Op dat punt rûnen we ek tsjin ferskate winsken oan: respondinten dy't 

der foarstanner fan binne om it Frysk ûnderdiel te meitsjen fan meartalichheid en 

respondinten dy't meartalichheid net wichtich fine yn it leargebiet Frysk. We hawwe om 

in middenwei socht. Yn GO1 is de term 'meartalichheid' meastentiids stean bleaun. It 

omtinken foar meartalichheid is lykwols hieltyd in middel om it Frysk steviger del te 

setten. Yn GO2 giet it útdruklik om it learen fan it Frysk. Yn GO3 giet it om de Fryske taal 

en kultuer; om dy goed te begripen is de ferliking mei oare talen en kultueren út en troch 

in helpboarne. Yn dy GO komme meartalichheid en ynterkulturaliteit yn funksjonele sin 

dus wer oan de oarder. Yn GO4 giet it om kreatyf wêzen mei de Fryske taal, mar 

eventueel ek mei oare talen. Hjir jildt ek wer, krekt as by GO1, dat it Frysk yn it 

middelpunt stiet en de basis is fan de les. 

 

 Underwiisferlet en differinsjaasje tusken Frysktalige en net-Frysktalige learlingen  

Yn feedbackpetearen komt gauris de differinsjaasje op it aljemint. Der liket wat 'eangst' 

te bestean dat learkrêften en dosinten maklik beslute om net-Frysktalige learlingen it 

Frysk net te learen of de doelen hiel leech te hâlden. Dat soe ta gefolch hawwe dat 
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Frysktalige learlingen ek gjin Frysk krije of dat de lesynhâld foar har net fan mearwearde 

is. In tal respondinten jout dêrom oan dat se gjin ûnderskied meitsje wolle tusken 

Frysktalige en net-Frysktalige learlingen, mar leaver tusken taalgefoelige en minder 

taalgefoelige learlingen. Oare respondinten jouwe oan dat differinsjaasje as it giet om 

didaktyk, oanbod en ferwachtingen op basis fan taaleftergrûn absolút oan de oarder 

wêze moat. 

Wy hawwe der foar keazen om de ferskillen yn de taaleftergrûn te beneamen yn de fyzje 

en de grutte opdrachten. Om rjocht te dwaan oan it ûnderwiisferlet fan learlingen 

moatte learkrêften each hawwe foar de taaleftergrûn. Fierders spylje fansels ek de 

taalgefoelichheid en de motivaasje in rol yn de differinsjaasje. 

Guon respondinten hawwe oanjûn dat sy yn de úteinlike kearndoelen graach wer 

ferskillende doelen sjogge foar Frysktalige en net-Frysktalige learlingen.  

De term 'ûnderwiisferlet' wurdt troch in tal respondinten bekritisearre. Sy keppelje it 

ferlet oan de motivaasje fan learlingen: net folle motivaasje soe legere doelen betsjutte. 

Yn it hjoeddeiske ûnderwiis betsjut it 'ôfstimmen op ûnderwiisferlet' dat oanbod en 

didaktyk ôfstimd wurde oan it ferlet fan learlingen oan stipe by it learen. Learlingen dy't 

mear muoite hawwe mei learen hawwe ekstra ynstruksje en oefening nedich om it 

minimale of itselde nivo te heljen as klassegenoaten. Oan de oare kant moat it oanbod 

foar Frysktaligen útdaagjend bliuwe, sadat sy ek fierder kinne mei it ûntwikkeljen fan har 

taalfeardichheden.  

Yn it Kurrikulum.frl wurde gjin útspraken dien oer einresultaten. De leden fan de 

fjildgroep is frege nei har miening oer differinsjaasje en yn hoefier it Kurrikulum.frl 

foarskriuwend wêze moat op dat punt. Alle fjildgroepleden joegen oan dat sy dat sjogge 

as de ferantwurdlikheid fan de professional foar de klasse en de skoalle. 

 

 Omtinken foar skriftlike feardichheden en it brûken fan boarnen by it learen fan Frysk 

Troch meardere respondinten is wiisd op it belang fan skriftlik ûnderwiis. It skriuwen fan 

in taal is wichtich foar it behâld derfan, mar skriuwen leare hat ek in posityf effekt op de 

mûnlinge taalfeardigens. It ferbetterjen fan de Fryske taalfeardichheid en de winsk dat 

mear Friezen it Frysk skriftlik yn 'e macht krije is boppedat in ambysje yn it Taalplan 2030 

fan de Provinsje Fryslân. Yn GO2 is nei oanlieding fan dy feedback ûnder 'relevânsje' it 

belang fan it Frysk skriuwen eksplisyt beneamd. 

Fierders is de opmerking makke dat learlingen by it skriuwen en it kontrolearjen fan de 

korrekte stavering leare moatte hoe't se kwalitatyf goede (online) boarnen brûke kinne. 

De digitale wrâld makket it mooglik om sels in soad op te sykjen en op dy manier de taal- 

en skriuwfeardichheid te ûntwikkeljen. Underwiis moat learlingen bekend meitsje mei dy 

(online) boarnen. Wy hawwe dy feedback ferwurke yn GO2. 
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 Relevânsje fan Frysk ûnderwiis moat mear klam krije  

De feedbackmooglikheid is troch in tal stakeholders oangrepen om problemen dy't se 

sjogge yn it Fryske ûnderwiis oan te snijen. It giet dan benammen om de lestige posysje 

fan it Frysk yn ferhâlding ta it Nederlânsk. Der liket frustraasje te wêzen oer it feit dat 

learkrêften, skoallen en bestjoeren net genôch wurk meitsje fan de lykweardige posysje 

dy't it Frysk neffens it Europeesk hânfêst foar regionale talen en minderheidstalen ha 

moatte soe. De respondinten wize derop dat de provinsje dêr stranger op stjoere en 

kontrolearje moatte soe. Sy wolle graach dat it Kurrikulum.frl fêststelt hoefolle lestiid 

skoallen minimaal oan it Frysk besteegje moatte en ek watfoar ambysjes skoallen helje 

moatte. 

Neffens ús is it Kurrikulum.frl bedoeld om oan te jaan watfoar oanbod learlingen nedich 

hawwe om beskate kennis en feardichheden oangeande it Frysk te learen. Yn hoefier it 

learlingen slagget om dat te dwaan en de tiid dy't skoallen dêr yn stekke kinne en wolle, 

is ôfhinklik fan de fyzje en de mooglikheden fan skoallen sels en fan de eftergrûn fan 

learlingen.  

De ambysjes fan de provinsje steane omskreaun yn it Taalplan 2030. Learkrêften, 

dosinten, skoallen en bestjoeren kinne dit Kurrikulum.frl brûke as ûnderlizzer foar har 

oanbod om dy ambysjes wier te meitsjen. 

Nei oanlieding fan dy feedback hawwe wy yn de GO's ûnder de paragraaf 'relevânsje' 

noch mear klam lein op wat de wearde is fan ûnderwiis yn it Frysk foar de Fryske taal en 

maatskippij. Dat moat bydrage oan it besef by learkrêften, skoallen en bestjoeren dat it 

Frysk in folweardich plak krije moat yn har ûnderwiis. Yn de boustiennen binne boppedat 

doelen opnommen dy't learlingen leare litte oer Europeeske ferdraggen ensfh. en harren 

ynsjoch jouwe yn wêrom't sy Frysk ûnderwiis krije.  

 

 Details  

Neist de niisneamde 'grutte' punten fan omtinken binne der troch de respondinten ek 

opmerkingen op detailnivo makke. Dy binne bepraat en hawwe hjir en dêr laat ta 

oanpassingen. Guon opmerkingen binne meinommen yn de boustiennen omdat se 

better pasten by fierdere konkretisearring.  
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Gearfetting yn sifers 

De online fragelist is troch 24 minsken ynfolle. Op basis fan de antwurden binne de 

neikommende analyzen makke: 

 83% fan de respondinten fynt dat de grutte opdrachten mei-inoar foldwaande ta goed 

alle wichtige aspekten fan it leargebiet beskriuwe;  

 87% fynt dat alle grutte opdrachten foldwaande oant goed in dúdlike eigen fokus 

hawwe; 

 94% fynt dat de grutte opdrachten yn essinsje foldwaande oant goed te werkennen 

binne foar it basisûnderwiis;  

  - 78% fynt dat foar it spesjaal ûnderwiis; 

  - 83% fynt dat foar it fuortset ûnderwiis. 
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7.2 Gearfetting en ferwurking fan feedback op de boustiennen  

Der is feedback frege op de trije ûnderdielen fan de boustiennen. Hjirûnder wurdt foar alle 

ûnderdielen de wichtichste feedback gearfette: 

Feedback op de earste kolom: De learlingen leare  

 De measte respondinten binne tefreden mei hoe't de grutte opdrachten omset binne yn 

boustiennen.  

 Krityske reaksjes gongen oer it ambysjenivo. De iene respondint makke him drok oft de 

doelen net te heech grypt binne, wylst de oare respondint der leafst noch in skep by die. 

De doelen binne ûntstean út de ideeën fan de fjildgroep. Dy bestie út minsken mei 

entûsjaste en progressive ideeën. Wy binne fan betinken dat de doelen passend binne en 

genôch mooglikheden biede om mear en minder yngeand oan 'e slach te gean mei it 

Frysk.  

Foar de ûnderbou hawwe wy nei oanlieding fan de feedback doelen oanpast. De winsk 

wie om mear oansluting te finen by it jonge bern, it oanbod mear te rjochtsjen op it 

belibjen en ûnderfinen as op kognitive feardichheden (kennis en ynsjoch). Dat soarget 

derfoar dat guon doelen minder goed te mjitten binne. Dêr meitsje guon respondinten 

har soargen oer. It is lykwols de fraach oft de doelen yn dy boustiennen mjitber wêze 

moatte. It giet ommers om in oanbod dat ornearre is foar it ûntwikkeljen fan 

feardichheden of kennis. Uteinlik sil metten wurde kinne oft dy feardichheid der is. 

Fierders is it de fraach oft alle doelen yn de ûnderbou fan de basisskoalle metten wurde 

moatte.  

 By de feedback oer de boustiennen kaam ek it fraachstik oer differinsjaasje wer op it 

aljemint. Guon respondinten wolle graach dat doelen differinsjearre wurde, benammen 

yn it fû. Hoe't we tsjin differinsjaasje oansjogge is taljochte yn haadstik 2 (taljochting op 

de fyzje) en hoe't we keazen hawwe foar it Kurrikulum.frl is taljochte yn paragraaf 7.1.  
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 Respondinten hawwe de winsk utere om mear te beklamjen dat it hieltyd om it Frysk 

giet. Op de plakken dêr't it Frysk net neamd waard en dat wol nedich wie om dúdlik te 

meitsjen dat it Frysk brûkt wurde moat, hawwe wy dat oanpast. Op de plakken dêr't it 

fanselssprekkend om it Frysk giet, hawwe wy it net eksplisyt beneamd. Yn de 

boustiennen fan GO2 is op fersyk fan de respondinten alle 'meartalichheid' fuort helle. 

Dy boustiennen binne rjochte op it learen fan Frysk.  

 De groep stakeholders dy't feedback jûn hawwe bestie út persoanen mei hiel ferskillende 

fyzjes en perspektiven. Opmerkingen dy't út spesifike tinkrjochtingen kamen ha wy 

ôfwoegen en hawwe hjir en dêr in plak krigen as dy in ferbettering, ferdúdliking of 

nuttige oanfolling wienen, as dy pasten by de fyzje en as dy pasten by it gehiel.  

Feedback op de twadde kolom: Dat leare sy û.o. troch 

 De measte respondinten fine de ynhâld fan dizze kolom in weardefolle oanfolling op de 

leardoelen yn kolom 1. It makket de doelen dúdliker en jout rjochting oan it 

ferwêzentlikjen fan it oanbod. Hielendal foar dosinten dy't krekt ôfstudearre binne en 

noch net in soad ûnderfining hawwe yn it jaan fan it Frysk, helpt de ynhâld fan dizze 

kolom om ynfolling te jaan oan har ûnderwiis.  

 Krityske reaksjes gongen oer de balâns tusken aktiviteiten dy't in berop dogge op de 

passive taalfeardichheden en op de aktive taalfeardichheden. It idee bestie dat de balâns 

útsloech nei de passive kant. Wy hawwe dat oanpast dêr't we dat fan tapassing fûnen. Yn 

hoefier't learlingen in aktyf taaloanbod oankinne wurdt útmakke troch de taaleftergrûn 

fan de learlingen en de ambysjes dy't de skoalle of learkrêft hat. Lykas beskreaun is yn de 

fyzje, stimulearret Kurrikulum.frl it brûken fan it Frysk as fiertaal safolle mooglik. 

Likegoed kinne learkrêften en dosinten derfoar kieze om it Frysk (tydlik) net as fiertaal yn 

te setten, bygelyks omdat learlingen dan te folle net begripe en dêrtroch net belutsen 

binne of omdat de praatdrompel noch te heech is. Yn dy gefallen sil earst wurke wurde 

moatte oan feilichheid en motivaasje. Kurrikulum.frl biedt de romte om yn it oanbod 

mear en minder yn te setten op de aktive taalfeardigens en dat ôf te stimmen op it ferlet 

fan learlingen. 

Feedback op de kolom: Foarbylden | didaktysk hanneljen en oanbod 

 Op ien nei fine alle respondinten dat dizze kolom mearwearde hat. It jout learkrêften en 

dosinten better sicht op de bedoeling en mooglikheden. Learkrêften en dosinten soene 

foarbylden brûke kinne foar har lessen, mar de foarbylden kinne ek ynspirearje ta wer 

nije ideeën. 

 Krityske reaksjes gongen oer it ambysjenivo fan de foarbylden. In inkelde respondint 

frege him ôf oft se wol realistysk binne. De foarbylden komme yn prinsipe allegearre út 
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de praktyk. Nei oanlieding fan dy opmerking hawwe wy de fjildgroep in seleksje meitsje 

litten fan de foarbylden. Foar alle boustiennen binne ien of twa (in inkelde kear trije) 

foarbylden oerbleaun. We hawwe de fjildgroepleden kieze litten watfoar foarbylden as 

stean bliuwe moasten. Se hawwe dêr eigen kritearia yn meiwoegen, lykas: learlingen 

moatte prikele en aktyf wurde, it foarbyld moat realistysk wêze  of it foarbyld moat 

ynspirearje en mei wol in justjes 'oars' wêze. Yn de seleksje binne ek foarbylden skrast 

dy't yn de feedback troch stakeholders oandroegen wiene. 

 Der wiene respondinten dy't fûnen dat de beskriuwing suggerearre dat allinnich de 

learkrêft aktyf wie. It idee efter de foarbylden is dat de learkrêft of dosint ferantwurdlik 

is foar it oanbod en de organisaasje fan learaktiviteiten. Wylst kolom 2 de learaktiviteiten 

beskriuwt dy't learlingen útfiere, beskriuwe de foarbylden wat de learkrêft dwaan moat. 

It is lykwols net de bedoeling om de yndruk te jaan dat learlingen yn de les net aktyf 

binne. Nei it krijen fan dizze feedback, hawwe wy foar alle foarbylden kontrolearre oft 

dúdlik genôch beskreaun wie dat de learkrêft de learlingen oanset ta learen. As it nedich 

wie, hawwe de formulearringen oanpast. 

 De foarbylden kinne opfette wurde as foarskriuwend. Benammen learkrêften en 

dosinten dy't sels in soad eigen lesideeën hawwe, soene har troch de foarbylden 

behindere fiele kinne. Boppedat soene learkrêften en dosinten tinke kinne dat alle 

doelen yn in leske of aktiviteit ferwurke wurde moatte. As de boustiennen yn dizze foarm 

nei de skoallen gean soene mei in taljochting perfoarst net ûntbrekke. Lesfoarbylden 

dêr't tematysk en/of yntegrearre taallearen yn sintraal stiet en dêr't yn dúdlik makke 

wurdt hoe't meardere boustiennen oan de oarder komme yn in tema, soene helpe kinne 

om foar te kommen dat learkrêften en dosinten yn losse leskes begjinne te tinken. 

Feedback op de trochgeande line 

As lêste is der feedback frege op de trochgeande line. Fan de respondinten fynt 90% de 

opbou foldwaande oant goed. Der is ferskate kearen oanjûn dat de ynhâld foar it pû in 

goede basis leit foar it fû.  
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Gearfetting yn sifers 

De fragelist is yn totaal tsien kear ynfolle: fjouwer kear op persoanlike titel en seis kear út 

namme fan in organisaasje. De respondinten binne yn haadsaak posityf oer de struktuer en 

de ynhâld fan de ferskate ûnderdielen dêr't de boustiennen út besteane. 

 60% fan de respondinten fynt de ynhâld ûnder ‘de learlingen leare …’ foldwaande oant 

goed relevant; 

 80% fan de respondinten fynt de ynhâld ûnder ‘dat leare se û.o. troch ...’ foldwaande 

oant goed nuttich; 

 90% fan de respondinten is posityf oer de foarbylden dy't yn de boustiennen opnommen 

binne ûnder 'foarbylden | didaktysk hanneljen en oanbod'.  

 

 

 

 

 

 

 70% fan de respondinten fynt by de boustiennen yn Grutte Opdracht "Identiteit & Taal 

yn beweging" (GO1) dat de kennis en feardichheden dy't beneamd binne by de ferskate 

bouwen foldwaande oant goed passe by dy bou en 90% fynt dat der in goede opbou sit 

tusken de bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80% fan de respondinten fynt by de boustiennen by Grutte Opdracht "De Fryske taal 

leare en brûke" (GO2) dat de kennis en feardichheden dy't beneamd binne by de 
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ferskate bouwen foldwaande oant goed passe by dy bou en 78% fynt dat der in goede 

opbou sit tusken de bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Feedback fan learlingen 

Yn de rin fan it proses binne ek learlingen frege nei wat sy leare wolle soene yn it leargebiet 

Fryske taal & kultuer.  

Der hat in online ynterview west mei learlingen fan groep 7 en 8 yn it primêr ûnderwiis. Yn 

totaal binne seis learlingen ynterviewd, dy't thús allegearre Frysk prate. Yn it petear joegen 

sy oan dat sy: 

 mear witte wolle soene oer de foardielen fan meartalich wêzen. De learlingen hawwe 

nammers net yn 'e gaten dat sy sels meartalich binne as sy Frysk en Nederlânsk prate;  

 Frysk skriuwen leare wolle soene, sadat se yn it Frysk appe kinne mei famylje en freonen 

en om meidwaan te kinnen (en goed skoare te kinnen) op it Frysk diktee;  

 (better) Frysk lêzen leare wolle soene, benammen yn ferbân mei de social media, mar ek 

omdat se meidwaan wolle soene oan de Fryske foarlêswedstriid;  

 it leafste Frysk leare op in aktive manier: troch spultsjes te dwaan, en presintaasjes en 

oare kreative taalproduksjes te meitsjen, lykas ferhalen, gedichten en muorrekranten.  

Yn it fuortset ûnderwiis binne learlingen befrege mei in digitale fragelist. Fiif learlingen fan it 

Liudger yn Burgum hawwe de list ynfolle. Sy prate thús allegearre Frysk en prate 70% oant 

95% fan de skoaldei Frysk.  

De learlingen is frege om by alle grutte opdrachten oan te jaan hoe graach as se de neamde 

ûnderdielen leare wolle.  

 Wat GO1 oangiet lit de útslach sjen dat:  

- de fiif learlingen allegearre nijsgjirrich binne om te learen oer: wannear bist meartalich, 

hoe wichtich is it Frysk foar my en oaren en wêrom is in taal belangryk foar dy?  
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- fjouwer fan de fiif learlingen hat ynteresse yn de foardielen fan meartalichheid en 

wêrom't Frysk in taal is;  

- mar ien learlingen fynt it nijsgjirrich om te witten hoe't it kin dat in taal feroaret.  

 Wat GO2 oangiet lit de útslach sjen dat:  

- alle learlingen graach goed Frysk praten leare wolle; 

- fjouwer fan de fiif oanjouwe dat se graach leare wolle om it Frysk better te begripen; 

- mar twa learlingen graach leare wolle hoe't se it Frysk goed skriuwe kinne;  

 Wat GO3 oangiet lit de útslach sjen dat: 

- alle learlingen benijd binne nei hoe't Fryslân ûntstien is, wêrom't de Friezen in eigen taal 

hawwe en wat Fryslân bysûnder makket. 

- fjouwer learlingen benijd binne nei wat in Fries in Fries makket.  

 Wat GO4 oangiet lit de útslach sjen dat:  

- de measte learlingen it aardich fine soene om in Frysk gedicht, liet of ferhaal te 

skriuwen en leare wolle soene hoe't se kreatyf wêze kinne mei it Frysk;  

- trije learlingen nijsgjirrich binne nei it lêzen fan Fryske boeken of it besykjen fan Fryske 

foarstellingen.  

 As lêste jouwe de learlingen oan dat se it goed fine sa't se no Frysk ûnderwiis krije. Ien 

fan de learlingen seit dat er it Frysk benammen thús leart.  
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8. ADVIZEN FOAR DE BOPPEBOU FAN IT FU 

Yn de boppebou fan it fû bouwe learlingen fierder op kennis dy't se earder opdien ha as it 

giet om har Fryske taalfeardichheden en har kennis fan de Fryske taal en kultuer. Se binne 

hieltyd better by steat om yn it Frysk te tinken, praten en skriuwen oer abstraktere en 

formele ûnderwerpen en kinne har tinzen en mieningen hieltyd better (mûnling en skriftlik) 

ûnder wurden bringe. It einnivo is ôfhinklik fan de taaleftergrûn en de taallearmooglikheden 

fan learlingen. 

De learlingen wreidzje har kennis oer de Fryske kultuer út en ûntwikkelje kultuerhistoarysk 

besef. Sy leare de Fryske kultuer te besjen út ferskate perspektiven en dy te ynterpretearjen 

en te wurdearjen. Sy wurde har hieltyd better bewust fan it eigen perspektyf en de eigen 

miening en ûntdekke dat opfettingen en mieningen faninoar ferskille kinne.  

 

Om learlingen de kâns te bieden om har Fryske taalfeardichheid en kennis fierder te ûntjaan 

sil it oanbod foar de boppebou fan it fû fierder bouwe moatte op de doelen fan it 

Kurrikulum.frl. 

Yn dit haadstik wurde in tal oanbefellingen dien dy't by de fierdere ûntwikkeling fan it 

oanbod (en de eksameneasken) foar de boppebou fan it fû meinommen wurde moatte 

soene yn de oerwagingen. Dy oanbefellingen moatte noch fierder oanskerpe en útwreide 

wurde en noch fierder taspitst wurde op ferskate taalnivo's. 

 

Oanbefellingen GO1: Identiteit & Taal yn beweging 

Ferkenning fan de Fryske taal en meartalich taalbewustwêzen 

Meartalige realiteit: 

Yn de boppebou fan it fû geane learlingen fierder mei it ûntwikkeljen fan in iepen en 

nijsgjirrige en respektfolle hâlding foar it Frysk en meartalichheid oer. Dy hâlding is wichtich 

foar in libben lang taallearen yn de meartalige wrâld.  

Learlingen komme yn kontakt mei nije Fryske taalgebrûkssituaasjes en nije maatskiplike 

konteksten dêr't it Frysk in rol yn spilet. Tink oan staazjes, wurkbesiten en útwikselingen. 

Learlingen leare om iepen te stean foar it brûken fan it Frysk yn dy nije situaasjes en leare 

om de tinkwrâld fan oaren te begripen troch har kennis fan it Frysk. 

Learlingen leare om har hiele talerepertoire yn te setten by it ûntwikkeljen fan har Fryske 

feardichheden en kennis fan it Standertfrysk. Bewustwurding dat it Frysk part is fan dat 

talerepertoire kin fersterke wurde troch ôf te stimmen mei fakgebieten Nederlânsk, Ingelsk 
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en moderne frjemde talen, dy't ek omtinken jouwe oan meartalich bewustwêzen. 

 

Learlingen ûndersykje har ambysjes en takomstferwachtingen en skatte yn watfoar rol it 

Frysk (en oare talen, as gefolch fan globalisearring) dêryn spilet. 

 

Bewustwurding: 

Learlingen geane mei inoar of mei oare brûkers fan it Frysk yn petear oer de wearde fan it 

Frysk foar harsels en foar de oar. Sy wurde har bewust fan de ferskate perspektiven op de 

wearde fan in taal foar ferskate persoanen. Learlingen reflektearje op eigen tinzen en 

eventuele foaroardielen dy't sy of oaren hawwe oer it Frysk, taalfariëteiten fan it Frysk en/of 

oare talen. Learlingen leare dat ferskillen tusken talen en taalfariëteiten net liede meie ta 

foaroardielen en dat alle talen weardefol binne. 

 

Learlingen wurde stimulearre om it Frysk te brûken en werklik te fielen wat de ynfloed fan 

de taal en it nivo fan taalfeardichheid is op it begripen en sels begrepen wurde. Reflektearje 

op de persoanlike ûnderfining by it brûken fan it Frysk draacht by oan it ynsjoch yn de rol en 

de wearde fan it Frysk foar harsels en oaren en yn hoefier't it Frysk foarmjend is foar har 

identiteit. Learlingen ûndersykje oft der foar har rolmodellen binne yn Fryslân en yn hoefier't 

se har ferbûn fiele mei de Fryske taal of Fryslân as omjouwing.   

Taalferkenning en bewustwurding: 

Yn de boppebou fan it fû wreidzje learlingen har taalkennis fan it Frysk út en ferfynje dy. Sy 

ferdjipje har bygelyks troch ûndersyk nei ferskillen yn wurdgebrûk en útspraak tusken 

taalfariëteiten fan it Frysk yn en bûten Fryslân. Sy leare om de taalfariëteiten te werkennen. 

Learlingen leare dat der Standertfrysk bestiet en dat ien fan de Fryske dialekten dêrfoar de 

basis is. Se leare datst yn de omgongstaal in hiele soad útspraakfarianten hearst en dat de 

skriuwtaal der mear itselde útsjocht. Se leare dat der in foarkarswurdlist bestiet dêr't yn 

opsocht wurde kin watfoar foarm de foarkar kriget yn de skriuwtaal. Sy leare om mei sokke 

(digitale) boarnen te wurkjen. 

Learlingen bouwe de eigen taalfeardichheid fan it Standertfrysk út troch dregere Fryske 

teksten te lêzen en dêrby har (tanimmende) talerepertoire yn te setten.  

Learlingen leare hieltyd mear ferskillen kennen tusken it Nederlânsk en it Frysk en wurde har 

hieltyd bewuster fan de ynfloed dy't it Nederlânsk op it Frysk hat. Oan de oare kant 

ûntdekke learlingen hieltyd mear oerienkomsten tusken talen. Learlingen leare oer 

taalfamyljes en kinne dêrtroch it Frysk mei oare talen ferlykje en har metalinguistysk 



  
  35 
 

taalbewustwêzen ferbreedzje. Se kinne gebrûk meitsje fan dy kennis by bygelyks it ynskatten 

fan de betsjutting fan ûnbekende Fryske wurden, Fryske útdrukkingen en Frysktalige literêre 

teksten, mar ek by it learen fan de frjemde talen. 

Taal yn beweging: 

Learlingen witte dat talen feroarje ûnder ynfloed fan oare talen en troch sosjaal-maatskiplike 

en technologyske ûntjouwingen. Learlingen ferdjipje har kennis oer taalferoaring troch 

kennis te meitsjen mei it Aldfrysk, Midfrysk en Nijfrysk en deistich taalgebrûk te ferlykjen 

mei it Standertfrysk. 

Learlingen leare oer de bedrigingen en kânsen fan de Fryske taal yn de hieltyd meartaligere 

maatskippij en de mooglikheden fan bygelyks technologyske ûntjouwingen en digitale 

media. Se tinke nei oer wat de Friezen en sysels dwaan kinne om de taal te behâlden en it 

brûken fan it Frysk te stimulearjen. 

Learlingen werkenne feroaringen yn de taal hieltyd better en kinne harsels en oaren 

feedback jaan op it brûken fan bygelyks ynterferinsjes op wurd- en sinsnivo. Learlingen leare 

om hieltyd kritysker te sjen nei har eigen wurdkar op grûn fan har kennis fan it Standertfrysk.  

 

Oanbefellingen GO2: It is al begûn 

De Fryske taal leare en brûke 

Feilich klimaat en differinsjearje 

Yn de boppebou fan it fû geane learlingen fierder mei it learen fan it Frysk neffens it 

didaktysk prinsipe doeltaal = fiertaal. Om learlingen te stimulearjen om it Frysk te praten is it 

ek by âldere learlingen wichtich dat der in feilich learklimaat is, just omdat learlingen no 

hieltyd faker yn formele en nije taalgebrûkssituaasjes komme, bygelyks troch staazjes, 

wurkbesiten, praktykûndersyk en útwikselingen. 

Taal leare en brûke: 

Yn de boppebou fan it fû wreidzje learlingen har Fryske taalfeardichheden (prate, petearen 

fiere, harkje, lêze en skriuwe) fierder út. Troch de tanimmende taalfeardichheden 

ûntwikkelje learlingen hieltyd mear selsfertrouwen en moed om de taal te praten en te 

skriuwen. Dat is nedich omdat taallearen hieltyd mear plakhat yn (formele) 

tapassingssituaasjes dy't ôfstimd binne op de skoalsektor. Tink bygelyks oan staazjes foar it 

tmbû en it praktykûnderwiis dy't rjochte binne op in beskaat berop. 
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Learlingen wreidzje har sprek- en skriuwfeardichheden út en binne dêrtroch hieltyd better 

by steat om yn it Frysk te diskusjearjen, har miening (skriftlik) te jaan of ôfwoegen 

stânpunten út te lizzen. It slagget har om har Fryske taalgebrûk hieltyd better ôf te stimmen 

op it praat- en skriuwdoel, publyk en ferskate taalgebrûkssituaasjes: sawol yn as bûten de 

skoalle en yn sawol ynformele as formele situaasjes. 

Learlingen kinne formelere en kompleksere Frysktalige teksten lêze en begripe, gearfetsje en 

har tinzen en miening dêroer (yn it Frysk) mei-inoar útwikselje. Underwerpen passe by it 

ferlet en de ynteressen fan learlingen en binne ôfstimd op de skoalsektor.  

Learlingen kinne ferskate soarten teksten yn it Frysk skriuwe en de goede grammatika en 

staveringsregels tapasse. Learlingen witte hokker (digitale) helpmiddels der beskikber binne 

om har Fryske teksten sa goed mooglik te meitsjen en leare hoe't sy dy helpmiddels ynsette 

kinne.  

Refleksje: 

Learlingen ûntwikkelje har Fryske taalfeardichheden mei safolle mooglik funksjonele 

opdrachten dy't op de praktyk rjochte binne. Dat befoarderet ek har ynsjoch yn de 

funksjonaliteit en de mearwearde fan it Frysk. Learlingen leare om te reflektearjen op yn 

hoefier't sy har taalgebrûk ôfstimme kinne op doel, publyk en taalsituaasje. 

Learlingen kinne hieltyd better realistyske útspraken dwaan oer har taalnivo troch mûnlinge 

en skriftlike taalproduksjes te ferlykjen mei doelen yn it referinsjeramt Frysk (rrF) en mei 

behelp fan selsobservaasjes. Learlingen kinne oanjaan wat se dwaan sille of nedich hawwe 

om har taalfeardichheid fierder te ûntwikkeljen.  

Learlingen harkje hieltyd kritysker nei oare Fryske taalbrûkers, kinne it taalgebrûk fan oaren 

wurdearje en analysearje en yn it Frysk feedback jaan.  

Learlingen reflektearje op skreaune produksjes fan harsels en oaren en kinne op dy skreaune 

produkten feedback jaan as it giet om grammatika, stavering en ynhâld.  

 

Oanbefellingen GO3: Sjoch om ’e hoeke 

Fryske taal & kultuer yn it no, it ferline en de takomst 

Kennisoerdracht: 

Lessen oer de Fryske taal & kultuer rjochtsje har yn de boppebou fan it fû ûnder oare op 

politike en maatskiplike ûnderwerpen. Learlingen leare hoe't histoaryske en resinte barrens 

en ûntwikkelingen Fryslân foarme hawwe en noch hieltyd foarmje.  
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Learlingen ûndersykje de politike status fan de Fryske taal troch de tiid hinne en wurde yn 'e 

kunde brocht mei (ynter)nasjonale ferdraggen en wetjouwing oer it brûken fan it Frysk en it 

rjocht om Frysk te learen.  

Belibje, ûndersykje en ûnderfine: 

Learlingen ferbreedzje en ferfynje har kennis oer de Fryske taal & kultuer troch ferskate 

soarten ûndersyk.  

Learlingen komme yn 'e kunde mei Fryske ynstânsjes en ynstituten lykas Tresoar, Fryske 

Akademy, Afûk, Tryater, ensafuorthinne dêr't se ynformaasje fine kinne oer de Fryske taal & 

kultuer. Learlingen bringe besites oan musea en tentoanstellingen en ferwurkje dy 

ynformaasje yn wurkstikken en presintaasjes.  

Learlingen leare datst yn it hbû (NHL Stenden) en op de universiteit (Ryksuniversiteit Grins) 

Frysk studearje kinst.  

Learlingen leare dat it Frysk part is fan in Fryske taalfamylje en dat der yn Dútslân ek 

(foarmen fan) Frysk praat wurde. Sy leare hoe't it kin dat de Fryske taal dêr woartels hat.  

Refleksje en miening: 

Learlingen leare om te reflektearjen op de wearde fan kultureel erfgoed en kinne útlizze wat 

keunst en kultueruteringen har fertelle. Dêr wurde tiid, plak en kontekst yn behelle. 

Learlingen kinne ôfwoegen stânpunten en mieningen útlizze as it giet om Fryske 

kultueruteringen.  

Learlingen kinne in ôfwoegen stânpunt ynnimme oer wat de mearwearde is fan it brûken fan 

it Frysk yn beropssituaasjes.  
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Frysk as doel- en fiertaal: 

Learlingen binne har derfan bewust dat sy troch mûnlinge en skriftlike ynteraksje har Fryske 

taalfeardichheden ûntwikkelje kinne en brûke it Frysk hieltyd makliker en op eigen inisjatyf 

yn de les en dêrbûten. 

 

Oanbefellingen GO4: Sin’ en wille 

Taalkunst & taalplezier 

Taalwille: 

Troch learlingen eksperimintearje te litten mei de Fryske taal leare sy om op in oare manier 

nei de taal te sjen. Yn kreative en frije opdrachten kinne learlingen ûnderfine dat taal 

'skjintme' hat. Troch refleksje en útwikseling leare sy dat mieningen oer wat moai en net 

moai is, kwa betsjutting of klankfoarm, ferskille kinne. Troch kreatyf te wêzen mei taal 

ûntwikkelje learlingen taalgefoel en taalbewustwêzen en belibje sy wille oan de taal 

(taalwille). 

 

Belibje en ûnderfine: 

De Fryske lês- en harkfeardichheden nimme fierder ta en meitsje it mooglik om dregere 

boeken en Fryske literatuer te lêzen.  

Learlingen leare dat der in Fryske literêre ynfrastruktuer bestiet (skriuwers, lêzers, prizen, 

literêre tydskriften, útjouwers, foardrachten, ensfh.) en komme yn 'e kunde mei dy literatuer 

troch oarspronklik Fryske boeken te lêzen foar de list. It tal boeken dat lêzen wurdt is 

ôfstimd op it skoalnivo. Learlingen kinne ferslach útbringe fan har lêsûnderfiningen en 

miening oer in boek en dy miening beärgumintearje.  

Learlingen leare de Fryske literatuerskiednis op haadlinen kennen en kinne de boeken dy't se 

lêzen hawwe yn in histoarysk perspektyf pleatse. 

Fia literatuer ferdjipje learlingen har fierder yn opfettingen en (kulturele) wearden troch har 

fia ferhalen yn te libjen yn de wrâld, kultuer en identiteit fan oaren en dêr mei-inoar oer te 

praten. Der is in balâns tusken aktuele en kultuer-histoaryske literatuer út ferskate 

perioaden. It oanbod en it oantal boeken is ôfstimd op de skoalsektor.  

Learlingen yn de boppebou fan it fû bringe in besite oan in Frysktalige toanielfoarstelling, in 

iepenloftspul en/of Frysktalige film of muzykoptredens en hawwe dêr (literêre) petearen oer 

yn de klasse. 
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Meitsje en kreëarje: 

Ek yn de boppebou fan it fû moatte learlingen de romte krije om eigen ideeën, 

ûnderfiningen, gefoelens en tinzen op in ekspressive wize te uterjen yn de Fryske taal. 

Learlingen moatte útdage wurde om mei it Frysk te eksperimintearjen. Dat fergruttet it 

ynsjoch yn taalregels en taal as systeem. 

 

Learlingen leare hoe't oaren op in keunstsinnige manier mei de Fryske taal omgeane troch 

nei kreative taaluteringen te sjen, harkjen en dy te lêzen. Learlingen wurde har bewust fan 

de klank en de foarm fan it Frysk (bygelyks de útwreiding fan klinkers yn ferliking ta it 

Nederlânsk) en leare dy te wurdearjen en te brûken yn bygelyks poëzij, teäter of muzyk.  

Learlingen leare om utering te jaan oan eigen ideeën, ûnderfiningen, tinzen en gefoelens mei 

behelp fan in ferskaat oan literêre foarmen fan taal. It Frysk is doel- en fiertaal, mar sy kinne 

ek gebrûk meitsje fan oare talen en taalfariëteiten yn har talerepertoire. Bygelyks troch 

kreative produksjes, lykas Frysk toaniel en Fryske ferskes, te betinken en op te fieren, of 

troch Fryske (eigen) gedichten foar te dragen, ensfh. Dêrtroch ûntwikkelje learlingen sawol 

har mûnlinge as har skriftlike feardichheden yn it Frysk.   

Literatuer wurdt sawol belibjend as wurdearjend lêzen en op kreative wize ferwurke. 

Learlingen kinne inoar dêr by ynspirearje. It lêzen, bepraten en ferwurkjen fan Fryske literêre 

en keunstsinnige taaluteringen is in ynspiraasjeboarne foar eigen Frysktalige kreative teksten 

en taalkeunst. Oanbod en opdrachten rjochtsje har op in ferskaat oan ûnderwerpen en op 

de ferskillende taaleftergrûnen en taalnivo's fan de learlingen. Learlingen leare dat sy sels 

oan de Fryske literatuer bydrage kinne fia wedstriden lykas de Rely Jorritsmapriis, it 

FeRstival, in ynstjoering foar in literêr tydskrift, in blog op De Moanne, ensfh. 

Refleksje: 

Learlingen leare om út in keunstsinnich eachweid op it Frysk te reflektearjen en kinne 

oanjaan hoe't sy it Frysk as poëtyske taal wurdearje. Refleksjes drage by oan it ynsjen fan de 

wearde fan de Fryske taal as keunstsinnige taal foar harsels en foar oaren. 

Learlingen kinne reflektearjen op eigen kreative taalproduksjes en reaksjes fan it publyk 

observearje en analysearje. 

Troch learlingen reflektearje te litten op de emosjonele wearde fan kreative en literêre 

taalproduksjes leare learlingen om it ferbân te sjen tusken taalwille en taalkeunst en sjogge 

se ek it ferbân mei identiteit.  
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9. ADVIZEN FOAR FERFOLCH 

Kommunikaasje nei it fjild ta: 

Der hat de lêste tiid geregeld berjochtjouwing west oer de ûntwikkeling fan it Kurrikulum.frl. 

Yn de twadde helte fan oktober wurdt fjild oer de mail ynformearre oer it einresultaat fan it 

Kurrikulum.frl. De mail sil in oantreklike foarm krije dêr't we mei berikke wolle dat it 

Kurrikulum.frl op it netflues fan alle ûnderwiisprofessionals komt. It is wichtich om dúdlik te 

fertellen wat de wearde en de funksje fan it Kurrikulum.frl is, sadat de ferwachtingen helder 

binne. 

It Kurrikulum.frl is breder en it ambysjenivo giet fierder as de kearndoelen dy't der no binne. 

De nije kearndoelen sille basearre wurde op dit Kurrikulum.frl. Skoallen dy't oant safier net 

folle oan it Frysk dogge, sille by it yngean fan de nije kearndoelen nei alle gedachten wat yn 

te heljen hawwe. 

Foar soepele ymplemintaasje is it wichtich dat de ferantwurdliken, lykas bestjoeren en 

skoallieders, op 'e tiid ynformearre wurde. It oanbieden fan help en advys sil it yn 'e praktyk 

bringen fan de ambysjes ek stypje.  

 

Fan Kurrikulum.frl nei kearndoelen en eintermen: 

It Kurrikulum.frl is it útgongspunt foar de folgjende stap: it formulearjen fan kearndoelen en 

eintermen. De provinsje wol dat dy ferfolchstap meinommen wurdt yn it lanlike proses 

Curriculum.nu om oansluting en ôfstimming te krijen mei de lanlike kearndoelen. 

 

It soe weardefol en effisjint wêze as de belutsenen út faze 2 (út de fjildgroep en/of de 

wurkgroep) meitinke yn it ferfolchproses. It is wichtich dat de kearndoelen Frysk in dúdlike 

ferbining hawwe mei it Kurrikulum.frl. 

Yn de kearndoelen foar de ûnderbou fan it fû sa't se no binne, steane differinsjearre doelen 

foar Frysktaligen en net-Frysktaligen. Under de dosinten yn it fû is der in lyts ferlet om de 

doelen wer te differinsjearjen. De skriuwgroep fan faze 1 en de fjildgroep fan faze 2 hawwe 

lykwols beide eksplisyt oanjûn dat differinsjaasje in taak fan de learkrêft is en net yn de 

kearndoelen hoecht. 

It oersetten fan kurrikulum.frl nei de praktyk: 

De ynhâld fan GO1 (identiteit en taal yn beweging) en GO4 (Sin’ en wille) freegje om nije 

kennis fan learkrêften om de ynhâld fan dy GO's en de boustiennen dy't derby hearre goed 

te begripen en der foarm oan jaan te kinnen yn it ûnderwiis. Learkrêften, mar mooglik ek 

skoallieders en bestjoeren, sille advys en skoalling nedich hawwe en der sil ferlet wêze fan 
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lesmateriaal.  

 

It didaktysk prinsipe doeltaal = fiertaal, dat in dúdlike ûnderlizzer is foar it Kurrikulum.frl, 

freget om learkrêften en dosinten dy't it Frysk goed yn 'e macht hawwe. It gruttere omtinken 

foar it skriuwen freget boppedat goede skriuwfeardichheid fan learkrêften en dosinten. Der 

moat passende neiskoalling beskikber wêze.  

Yn de lêswizer fan de boustiennen steane mear rânebetingsten dêr't oan foldien wurde moat 

om it Kurrikulum.frl goed oer te bringen nei de praktyk. 
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10. LIST MEI BEGRIPEN 

frjemde taal In taal dy't bewust leard wurdt, op skoalle of troch selsstúdzje.  
 

identiteit Dat wat in minske of groep minsken definiearret en ûnderskiedt 
fan oaren; identiteit kin (yndividueel) útlein wurde as it resultaat 
fan oanlis, opfieding, omjouwing, persoanlike karren en biografy. 
Hâldt as sosjaal skaaimerk sterk ferbân mei sosjalisaasje en 
kultuer.  
 

ynteraksje Utwikseling fan ynformaasje tusken twa of mear persoanen mei 
in (flugge) ôfwikseling tusken hark- en sprekfeardichheden en 
lês- en skriuwfeardichheden.  
 

kontekst In betsjuttingsfolle situaasje dêr't kennis en feardichheden yn 
tapast wurde kinne.  
 

kultuer Alles wat minsken tinke, dogge en meitsje en de betsjutting dy't 
minsken dêr út it yndividuele en kollektive geheugen oan jouwe. 
Kultuer is hoe't minsken wurde, hoe't se har klaaie, hoe't se mei-
inoar kommunisearje, hoe't se ite, hoe't se mei-inoar omgeane, 
hoe't se wurkje, hoe't se har frije tiid besteegje, hoe't se polityk 
bedriuwe en wetten meitsje, hoe't se ûndersyk dogge, hoe't se 
lânboubedriuwen en yndustry ûntwikkelje, ensafuorthinne.  
 

kreativiteit It fermogen om persoanlike en/of ûngebrûklike, mar (praktysk) 
tapasbere ideeën foar fraachstikken te finen.  
 

kultureel erfgoed Alle materiële en ymmateriële saken dêr’tst bewust en 
ûnbewust wearde oan hechtest en dy’tst foar de takomst 
behâlde wolst. 
 

lêsbefoardering Aktiviteiten dy't de learaar ûndernimt om learlingen nijsgjirrich 
te meitsjen nei boeken en/of learlingen oan te setten ta it 
ûndersykjen fan boeken en teksten. 
 

lêsmotivaasje Datjinge dat ta lêzen oanset: lêze om te ûntspannen, om kennis 
op te dwaan oer de wrâld of om te genietsjen fan estetysk 
taalgebrûk. 
 

literatuer By literatuer giet it om teksten dy't kultureel weardefol binne. 
Literêre teksten fertelle in ferhaal en/of binne poëtysk, mooglik 
yn kombinaasje mei byld en/of lûd, sawol fiksje, literêre non-
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fiksje as poëzij. Oft in tekst beskôge wurdt as literêr wurdt mei 
bepaald troch de maatskiplike wearde dy't oan de tekst hechte 
wurdt. Dy wearde kin feroarje. 
 

literêr lêspetear In petear tusken learaar en learlingen of tusken learlingen 
ûnderinoar, nei oanlieding fan literatuer dy't lêzen of beharke is. 
It útwikseljen fan lêsûnderfiningen stiet sintraal.  
 

meartalichheid Meartalich repertoire: de talen, taalfariëteiten of de wurden en 
útdrukkingen út oare talen/taalfariëteiten dy't in persoan passyf 
en/of aktyf behearsket.  
Meartalichheid yn de maatskippij: it neist inoar bestean fan 
ferskate talen en taalfariëteiten yn in beskate kontekst of in 
beskaat gebiet. 
Meartalige kompetinsjes: it funksjoneel en fleksibel brûke 
kinnen fan in meartalich repertoire om te kommunisearjen of 
om nije talen te learen. 
 

meitsje (produksje) It artistyk-kreatyf proses fan foarm jaan en (re)produsearjen 
dêr't learlingen fan leare om mei-inoar of allinnich utering te 
jaan oan ûnderfiningen, gefoelens, tinzen en ideeën mei 
(bewegend) byld, klank, wurden en oare materialen. 
Kombinaasjes fan dy foarmen binne ek mooglik.  
 

meimeitsje (reseptyf) Mei de sintugen (bewegend) byld, klanken en wurden 
waarnimme. It meimeitsjen fan profesjonele keunst yn in 
libbensechte kontekst, yn of bûten de skoalle. Learlingen leare 
om betsjutting te jaan oan de eigen ûnderfining.  
 

minderheidstaal In taal dy't ôfwykt fan de offisjele taal fan in steat en dy't 
tradisjoneel brûkt wurdt troch in minderheidsgroep yn dy steat. 
 

reflektearje Refleksje giet oer it weromsjen op en in wearde jaan oan eigen 
produkten of dy fan in oar, en it (wurk)proses. Somtiden op grûn 
fan eigen kritearia, somtiden oan de hân fan in ramt dat yn it 
foar opsteld is. 
 

skriuwe 'Skriuwe' ferwiist sawol nei it stellen, it produsearjen fan teksten 
mei ferskate kommunikaasjedoelen, as nei de tapassing fan 
grammatika en staveringsregels.  
 

Standertfrysk In standerdisearre foarm fan it Frysk dy't oanleard wurdt yn 
lesmateriaal, dy't brûkt wurdt troch (provinsjale) oerheden en 
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media en dy't it útgongspunt is yn digitale helpmiddels om it 
Frysk te skriuwen. 
 

taalbewustwêzen De eksplisite kennis oer taal en it ynsjoch yn hoe't talen leard en 
brûkt wurde, en it bewust omgean mei taal. Taalbewustwêzen 
helpt om it eigen taallearproses stjoere te kinnen.   
 

taaleftergrûn De taaleftergrûn wurdt beskaat troch de taal dy't bern thús 
prate, de taalrykdom dy't der thús is en de memmetaal fan de 
âlden.  
 

taalkeunst  Keunst is in utering fan minsklik tinken en hanneljen en is in 
spesifike foarm fan kultuer en dêrtroch bûn oan in beskate tiid. 
Taalkeunst giet oer taal of bestiet út taal. 
 

taalkonvinsjes Ofspraken oer taalgebrûk yn in beskaat type tekst, beskate 
situaasje of foar in beskate doelgroep.  
 

taalnoarm Opfettingen fan taalbrûkers oer 'hoe't it heart' yn de taal.  
 

taaloanbod Alle taal dy't learlingen yn sprutsen, skreaune of digitale foarm 
of fia multymedia oanbean krije, by it leargebiet Frysk en de oare 
leargebieten, mar ek bûten de skoalle en thús.  
 

taalportfolio Dokumint dêr'tst mei sichtber meitsje kinst watfoar 
feardichheden ast yn in taal hast en op watfoar nivo ast dy 
feardichheden behearskest.  
 

taalstatus (macht fan 
taal) 

De posysje dy't de iene taal yn in mienskip hat en de 
wurdearring dy't oan dy taal takend wurdt troch de 
(ynter)nasjonale oerheid en de mienskip.  
 

taalûntwikkeling It útwreidzjen en fersterken fan de taalbasis dy't bestiet út 
kennis fan de wrâld, it begripen fan taal, it produsearjen fan taal 
en de wurdskat. Der binne yn de taalûntwikkeling grutte 
ferskillen tusken learlingen. Guon fazen yn de taalûntwikkeling 
freegje om mear ynstruksje en begelieding as oare.  
 

taalwille De wearde fan taal ûntdekke troch wille te hawwen by it sjen en 
harkjen nei taal en mei taal te boartsjen en te eksperimintearjen.  
 

thústaal De taal dêr't bern yn de húshâlding troch it kontakt mei âlden 
mei yn kontakt komt en dy't it bern op in natuerlike wize leart. 
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Der kinne meardere thústalen wêze. Bern foar wa't dat jildt 
groeie twa- of meartalich op. 
 

translanguaging Kommunikaasje troch dielnimmers dy't taalmiddels út ferskate 
talen brûke om inoar goed te begripen en beskate doelen mei-
inoar te berikken.  
 

 

 


