
 

 

 

 

 

Programma werkbezoek Galicië – 22 t/m 25 januari 2020 
 
DINGtiid heeft in het kader van een adviestraject naar de ‘Kennisinfrastructuur 
van het Fries’ (KYS) een bezoek gebracht aan verschillende instituten in Galicië. 
 

Programma werkbezoek 
 

Woensdag 22 en zaterdag 25 januari 2020 waren beide reisdagen. 

 

Donderdag 23 januari 2020 

Bezoek gebracht aan: 

• General Secretary of Language Policy. Ontvangst door general 

secretary Valentín García Gómez 

• Ramón Piñeiro Center for Humanities Researches. Ontvangst door 

wetenschapsdirecteur Manuel González González. 

• Royal Galician Academy. Ontvangst door voorzitter Victor Freixanes. 

• Galician Broadcasting Corporation (CRTVG). Ontvangst door Xaime 

Arias; verantwoordelijk voor het (online) bereik van het RTV-station. 

 
Vrijdag 24 januari 2020 

Bezoek gebracht aan: 

• CEIP Raíña Fabiola (primair onderwijs in Santiago de Compostela). Op 

deze school o.a. een ontmoeting met minister Carmen Pomar Tojo van 

Onderwijs, Universiteiten en Beroepsopleidingen in Galicië. 

• Regional Centre for innovation and teacher training CAFI 

• The Galician Language Institute. Ontvangst door directeur Xosé Luís 

Regueira. 

• Galician Culture Council. Ontvangst door voorzitter Rosario Álvarez. 

• Professor Durk Gorter, UPV/EHU: University of the Basque Country. 

Verzorgde lezing over de Baskische taalsituatie. 

 



 

 

Beschrijving van de Galicische instituten 
 

General Secretary of Language Policy - Secretaría Xeral de Política 

Lingüística – SXPL 

Dit is een onderdeel (ministerie) van de Galicische overheid die 

verantwoordelijk is voor de bevordering van de Galicische taal. Het geeft ook 

boeken uit, maar de promotie van boeken in het Galicisch ligt meer bij de 

uitgeverijen die zich hier bezig mee houden, zoals Editorial Galaxia en Editorial 

Xerais. De General Secretary of Language Policy subsidieert het uitgeven van 

Galicische boeken wel. Er is veel wetgeving betreffende het Galicisch, maar dit is 

niet beschikbaar in het Engels. 

https://www.lingua.gal/portada 

https://www.lingua.gal/to-know/basic-data-on-galician-language  

 

Ramón Piñeiro Center for Humanities Researches - Centro Ramón Piñeiro 

para a Investigación en Humanidades 

Het Ramón Piñeiro Center is verantwoordelijk voor het bevorderen, 

ontwikkelen en verspreiden van Galicische projecten en programma’s voor 

taalkundige, literaire, historische en antropologische studies. Het is onderdeel 

van bovengenoemde General Secretary of Language Policy. Het RPC is een 

wetenschappelijk onafhankelijk instituut, dat financieel en formeel onder het 

Galicische ministerie van taalbeleid valt en daar ook als adviesorgaan voor dient. 

Het Center leidt veel trainees op, die later vaak professionals van het Galicisch 

worden. Het Center werkt veel samen met de universiteit van Santiago de 

Compostela. https://www.cirp.es/ 

 

Royal Galician Academy - Real Academia Galega 
Dit instituut is in 1906 opgericht als privaat instituut met een publieke 
oriëntatie. Royal Galician Academy is vergelijkbaar met de Fryske Akademy, en 
doet onderzoek naar meerdere aspecten van de taal en daarnaast ook naar de 
cultuur van Galicië. Het heeft wel een groter bereik dan de Fryske Akademy: ze 
hebben verschillende Galicische tijdschriften en magazines, en ook een politieke 
partij opgericht: Partido Galeguista, een nationalistische politieke partij, die in 
het Spaanse parlement is vertegenwoordigd (Mercator, 2016).  
De wetenschappers zijn lid van het instituut en werken ook bij andere 
instituten/universiteiten. Het Galicisch is een historische taak, ook betreffende 
het vastleggen van het Galicisch. Sinds 1983 heeft de Royal Galician Academy de 
wettelijke taak om taalregels vast te leggen. https://academia.gal/ 
 

 

https://www.lingua.gal/portada
https://www.lingua.gal/to-know/basic-data-on-galician-language
https://www.cirp.es/
https://academia.gal/


 

 

The Galician Language Institute - Intituto da Lingua Galega 

Dit instituut is in 1961 opgericht naar aanleiding van een nieuwe wet die 

onderzoek naar het Galicisch mogelijk maakte. Een deel van de leden van het 

Galician Language Institute is ook lid van de Royal Galician Academy. Het werkt 

veel samen met andere instituten, zoals de Royal Galician Academy. Het is 

belangrijk én gewoon dat er onderzoek naar het Galicisch wordt gedaan – 

“anders is het niet een volwaardige taal”. Aan de universiteit van Santiago de 

Compostela zijn elk jaar zo’n 50 eerstejaars studenten Galicisch – in totaal 

studeren jaarlijks dus zo’n 150-200 (bachelor- en master)studenten Galicisch. Al 

40 jaar lang wordt ieder jaar een zomercursus Galicisch aangeboden, voor circa 

75 personen. Bij het Galician Language Insitute werken 22 senior onderzoekers 

en ook weer veel trainees. Hoofdtaak is het onderzoeken en publiceren op 

universitair niveau, maar met de focus op taalkundig onderzoek. Dit instituut 

houdt zich ook bezig met het opleiden (formacion de expertos) van 

onderzoekers en experts van het Galicisch. https://ilg.usc.es/es 

 
Galician Broadcasting Corporation - Corporación de Radio Televisión de 
Galicia – CRTVG 
Deze Galicische publieke zender heeft als hoofdkanaal ‘A Galega’ (The Galician 
One), dit is een Galicisch TV-kanaal. Het was ook het eerste volledige Galicische 
TV-netwerk. De uitzendingen zijn in heel Galicië te ontvangen en de autonome 
regering van Galicië steunt hen. De CRTVG is in 1983 opgericht door de 
Galicische overheid. Zo’n 900 medewerkers zijn verdeeld over verschillende 
kantoren in Spanje. Het budget is bijna 110 miljoen euro; 85-90% van het 
budget komt van de Galicische overheid, de andere 10-15% zijn inkomsten uit 
reclame. Hoofddoel van de CRTVG is het bevorderen van de Galicische taal en 
cultuur. Alle medewerkers moeten het Galicisch goed beheersen. 
http://www.crtvg.es/ 
 
 
CEIP Raíña Fabiola 
Dit is een school voor primair onderwijs. Meer over het onderwijs in Galicië is te 
vinden in het Regional Dossier van het Mercator Reseach Centre. Alle leerlingen 
leren op school het Galicisch, 50% van de niet-taalvakken wordt in het Galicisch 
gegeven. Meertalige scholen (zowel primair als secondair) hebben het systeem 
van 33% Galicisch, 33% Spaans en 33% andere taal (bv. Engels of Frans); 30% 
van alle scholen hanteren dit systeem. Maar de socialisatie van het Galicisch 
buiten school, is net als bij het Fries, heel lastig.  
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprainhafabiola/ 
 

 

https://ilg.usc.es/es
http://www.crtvg.es/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprainhafabiola/


 

 

Ministerie van Onderwijs, Universiteiten en Beroepsopleidingen - 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

Dit ministerie is onderdeel van de autonome regering van Galicië en de afdeling 

die toekijkt op de integratie, het behoud en de promotie van het Galicisch in het 

onderwijs. Op de officiële website van deze autonome regering is een van de vijf 

belangrijkste symbolen van Galicië dan ook de taal.  

https://www.xunta.gal/ceufp 

https://www.xunta.gal/a-lingua-galega 

 

Regional Centre for innovation and teacher training CAFI 
Dit instituut is verantwoordelijk voor de lerarenopleiding in opdracht van het 
Ministerie van Onderwijs. Het zorgt voor vervolgtrainingen van docenten, 
coaching en advies, als onderdeel van het ministerie van onderwijs. Scholen 
hebben geen taalbeleid met betrekking tot het Galicisch, maar bijna alles vindt 
wel plaats in die taal. https://www.edu.xunta.gal/portal/es/cafi 
 

Galician Culture Council  - Consello da Cultura Galega 

Deze Galicische cultuurraad is bij wet in 1983 opgericht en is sinds 2000 

behoorlijk gegroeid. Het is een publiek instituut, zowel politiek als institutioneel 

onafhankelijk. De raad legt verantwoording af aan het Galicische parlement en 

zijn ook voor een deel adviesorgaan. Deze instantie heeft de promotie van de 

Galicische cultuur als belangrijkste taak. Tegenwoordig worden de meeste 

publicaties door de Galician Culture Council zelf uitgegeven, zo nu en dan ook 

door óf in samenwerking met het Observatory of Galician Culture. Die instelling 

is onderdeel van de Galician Culture Council en houdt zich vooral bezig met 

kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het gebruik van het Galicisch, maar 

houdt ook op cultureel gebied alle cijfers bij, zo specifiek als bijvoorbeeld 

hoeveel mensen ieder jaar naar een bioscoop in Galicië gaan. Het instituut heeft 

ook tot taak de Galicische overheid te adviseren betreffende culturele en 

sociolinguïstische onderwerpen. In de Council zijn de aangewezen Galicische 

culturele en educatieve instituten via leden vertegenwoordigd. Zo werken ze 

samen en weten ze wat er speelt bij universiteiten, lokale gemeenteraden, Royal 

Galician Academy en andere instituten, culturele organisaties etc. Er is natuurlijk 

wel overlap in het werk, maar het netwerk probeert wel te voorkomen dat dat 

gebeurt. De Council heeft 30-32 medewerkers en een budget van zo’n € 2,5 
miljoen.   

http://consellodacultura.gal/  

http://observatorio.consellodacultura.gal/ 
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