Op ’e syk nei nije dynamyk
Advysnotysje oangeande de kennisynfrastruktuer fan it Frysk

Foaropwurd
Yn dizze notysje sizze wy dat de kennisynfrastruktuer rûnom it Frysk net
goed genôch funksjonearret. Is dat slim?
Sa’t in lân of regio goede spoarwegen, goede diken en goede
wetterfoarsjennings nedich hat, sa hat it ek in goede kennisynfrastruktuer
nedich. Kennis wurdt ommers almar belangriker om as moderne
maatskippij goed te funksjonearjen. Wy kinne net sûnder goede skoallen,
in goed oplate beropsbefolking en wittenskip op heech nivo.
In goede kennisynfrastruktuer is ek wichtich foar it Frysk. Want dy soarget
derfoar dat de kennis fan en oer de taal him aloan fierder ûntwikkelet.
Sûnder ynnovaasje, nije ynsichten en nije metoaden – bygelyks oangeande
meartalich ûnderwiis en meartalige opfieding – is de kâns grutter dat it
Frysk stadichoan útstjert.
Krúsjaal is ek dat der foldwaande trochstreammooglikheden binne foar
minsken dy’t harren dwaande hâlde mei de kennis fan en oer de taal.
As der yn de nije generaasje net genôch kennis en kunde foarhannen is,
bygelyks om’t der gjin banen binne by de kennisynstituten fan it Frysk,
dan is de takomst fan it Frysk ûnwis. It is spitigernôch no al dreech om
‘toppers’ te finen foar de senior-funksjes yn it Fryske kennisfjild, sa’t wy
witte fan de Fryske Akademy.
In goede, himsels fernijende kennisynfrastruktuer is ûnmisber foar de
takomst fan it Frysk. Yn dit advysrapport komt nei foarren dat der in soad
barre moat om de dynamyk der wer yn te krijen. Wy tinke dat it Frysk it
perfoarst wurdich is om dy ynspanning oan te gean.
Graach wol ik eltsenien betankje dy’t belutsen wie by it tastânkommen
fan dit advysrapport. Fansels alle minsken dêr’t wy moaie ynhâldlike en
iepen petearen mei hân hawwe. Mar dêrneist ek bestjoer en stêf fan
DINGtiid, en yn it bysûnder ús projektlieder Anne Tjerk Popkema, dy’t ek
yn koroanatiid altyd mar trochgien is.
Ut namme fan DINGtiid,
Freddy Weima
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1. Ynlieding
1.1 Wêrom dizze notysje?
Op in protte fronten, sawol yn de publike sektor as dêrbûten, wurdt mei
passy en tawijing wurke oan de befoardering fan it Frysk. In krúsjale rol
leit by de ynstituten dêr’t de kennis fan it Frysk yn gearballet en dy’t
harren kennis diele mei de mienskip. Tink oan de opliedings Frysk oan
universiteiten en hegeskoallen, tink oan de Afûk, Tresoar en de Fryske
Akademy. Tink ek oan ynstellings lykas de Campus Fryslân, it Frysk Sosjaal
Planburo, Fers, Cedin en de Stichting Fryske Berne-opfang. En tink fansels
oan ús ynstellings foar basis-, spesjaal en fuortset ûnderwiis. Mei-inoar
foarmje dizze en oare ynstellings it kennisfjild fan de Fryske taal.
Spitigernôch lêze wy gauris soarchwekkende berjochten oer it hert fan
dat kennisfjild. It tal studinten Frysk sakket, der is ferlet fan mear dosinten
Frysk, der binne net in protte eineksamenkandidaten Frysk en ek de
akademyske tûke fan it Frysk stiet der nuodlik foar.
Ek politisy meitsje har soargen oer it kennisfjild fan it Frysk. Provinsjale
Steaten en Deputearre Steaten ha der geregeld oandacht foar, út de
Twadde Keamer wei binne sinjalen ôfjûn oan it regear en ek it regear
sels oppenearret him.1
Dy sinjalen hat DINGtiid ek opheind. Yn de media, 2 op de konferinsjedei
“De takomst fan de frisistyk” (23 maart 2019),3 op ús eigen DINGpetearen
oer de kennisynfrastruktuer fan it Frysk (25 novimber 2019) en oer de
Fryske taalsurvey’s (12 maart 2020),4 by rûnetafelpetearen mei jonge
profesjonals (13 febrewaris en 29 juny 2020), en yn in grut tal yndividuele
en rûnetafelpetearen mei bestjoerders en akademyske lieders oer dit
ûnderwerp.5

1

In karút fan oerheidsdokumintaasje fine jo yn Taheakke 3.

2

Sjoch Taheakke 4 foar in karút fan mediaberjochten oer de ôfrûne jierren.

3

Yn R.H. Bremmer/R. Janssen/O. Vries (red.), De takomst fan de frisistyk. Tradysje en fernijing (Grins,

2020) binne de presintaasjes fan dy dei sammele. Reaksjes stean yn Taheakke 4 (nrs. 12, 18, 79, 80).
4

Foar reaksjes op it DINGpetear fan 25 novimber 2019, sjoch Taheakke 4 (nrs. 54-57).

5

Yn Taheakke 1 binne alle petearpartners opnaam.
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“We staan op het punt enorm veel te verliezen. Je zou verwachten
dat er moord en brand wordt geschreeuwd.” (prof. Marc
van Oostendorp, heechlearaar Nederlânsk en Akademyske
kommunikaasje, yn septimber 2020 oer de frisistyk)
By al dy byienkomsten en moetings hearde DINGtiid fierhinne deselde
lûden. Yn it kennisfjild is ferlet fan fokus en rezjy, fan ferbining en
gearwurking, en fan yn- en trochstream. Wy wurkje dit wat djipper út.
Ferlet fan fokus en rezjy
Der binne folop goede fasiliteiten en ek in protte middels foar it Frysk, mar
it fjild hat ferlet fan in dúdlike en breeddroegen fokus foar it Frysk. It giet
faak oer de ‘stip oan de hoarizon’ mar nimmen wit wat dy stip no krekt is,
lit stean dat dy mienskiplik delset is. Wat binne de dielde ambysjes mei
it Frysk? Sûnder dy fokus is der eins te min oanlieding om struktureel te
oerlizzen oer wat der allegearre organisearre en út de wei set wurde moat.
Om ta in sterkere fokus te kommen, is in krêftige rezjy needsaaklik.
Ferlet fan ferbining en gearwurking
It fjild hat ferlet fan ferbining, fan iepen en strukturele ynhâldlike
gearwurking op it nivo fan organisaasjes en ynstituten, fanút in dielde
kennisaginda. Dat sokke ferbining der no te min is, komt mei trochdat
de aktiviteiten foar in part ‘finance driven’ plakfine. Dat is in gefolch fan
de notiidske systematyk dy’t rjochte is op finansiering fan ôfsûnderlike
ynstellings. Dat wurket bytiden earder konkurrinsje op subsydzjekânsen en
oerlaap yn taakstelling yn ’e hân as ynhâldlike ferbining en gearwurking.
Ferlet fan yn- en trochstream
Op it heden is der te min ynstream fan jong talint, benammen yn it
akademyske kennissegmint. Dat komt mei om’t der te min trochstreamen groeikânsen binne. Fan gefolgen is der fergrizing en in tekoart oan
diversiteit by guon organisaasjes yn de kennissektor fan it Frysk. Ek foar
jonge profesjonals yn oare kennissektoaren is in oerstap nei dy sektor no
net oantreklik.
“It Frysk is in folweardich fak. Dat fertsjinnet bestudearring op
universitêr nivo. It giet net allinnich om de taal mar ek om de
kultuer mei al syn dielgebieten, lykas kultuerskiednis, literatuer
en taalskiednis.” (prof. Goffe Jensma, heechlearaar Fryske taal en
kultuer, yn maart 2020 oer it belang fan universitêre frisistyk)
5

Der is sprake fan in nuodlike trend, dy’t de kennisoerdracht en
kennisûntwikkeling fan de Fryske taal yn gefaar bringt, en dêrmei
op termyn ek it Fryske ûnderwiis en it maatskiplik gebrûk fan it
Frysk. De winsk om de situaasje te feroarjen libbet yn it fjild. De
kennisynfrastruktuer Frysk hat fersterking nedich.
1.2 Fraachstelling
De fraach is no: hoe keare wy dizze ûntjouwings? Hoe komme wy ta
gearwurking, optimisme en groei yn it kennisfjild fan de Fryske taal?
Oftewol:
Hoe krije wy de goede dynamyk yn de kennisynfrastruktuer
oangeande it Frysk?
Op dy fraach siket DINGtiid yn dizze advysnotysje in antwurd.
Earst beskriuwe wy wat in kennisynfrastruktuer eins is en hoe’t dy
funksjonearret yn de situaasje fan de Fryske taal (haadstik 2). Dan sjogge
wy nei wat wy leare kinne fan in oare taalmienskip: it Galisysk (haadstik 3).
Dêrnei sette wy útien fia hokker rûte oft de dynamyk ferbettere wurde kin
en wize wy in oplossingsrjochting oan (haadstik 4). Oan de ein fetsje wy
gear en sette wy ús oanbefellings op in rychje (haadstik 5).
1.3 Foar wa is dizze notysje ornearre?
DINGtiid: DINGtiid is it advysorgaan foar de Fryske taal, ynsteld
by de Wet gebrûk Fryske taal (2014). Neffens dy wet kin DINGtiid
‘rapportearje oer de ferletten en winsken oangeande de Fryske taal en
kultuer’. Boppedat wol DINGtiid de dialooch stimulearje oer de Fryske
taal yn it fjild (Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK) 20192023, 1.4). It rapportearjen docht DINGtiid oan Ryk, provinsje en oare
bestjoersorganen dy’t yn Fryslân fêstige of wurksum binne. DINGtiid
hat fierder de wetlike taak om te advisearjen oer it tastânkommen en
útfieren fan de BFTK. DINGtiid docht syn advyswurk almeast op fersyk
fan de minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes (BZK), it
koördinearjend ministearje as it om de Fryske taal giet, of op fersyk fan it
kolleezje fan Deputearre Steaten (DS) fan de provinsje Fryslân. DINGtiid
kin ek op eigen inisjatyf in advys útbringe. It advyswurk fan DINGtiid
wurdt fêstlein yn in twajierliks wurkprogramma, dat yn oerlis mei de
minister fan BZK en it kolleezje fan DS opsteld wurdt.
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It advystrajekt dêr’t dizze notysje út fuortkomt, is in eigen inisjatyf fan
DINGtiid. DINGtiid wol fanút in sinjalearjende rol de dialooch oer de
Fryske taal yn it fjild stimulearje en dêrby ek in oplossingsrjochting biede
foar it probleem dat wy sinjalearje.
It trajekt is yn 2019, nei oerlis mei it ministearje fan BZK en it kolleezje
fan DS, opnaam yn it Wurkprogramma fan DINGtiid, fia de Update
fan it Wurkprogramma 2018/2019. De notysje is ornearre foar DS en
Provinsjale Steaten fan de provinsje Fryslân. Yn 2021 sille BZK en DS in
tuskenevaluaasje útfiere fan de no rinnende BFTK (2019-2023). Dizze
notysje is ek ynput dêrfoar, benammen foar haadstik 2 (Underwiis) en
haadstik 5 (Kulturele aktiviteiten en foarsjennings); it hat dus yn dy
hoedanichheid ek relevânsje foar de dêrby belutsen ministearjes fan
BZK en fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip (OCW).
Fierder is dizze notysje ornearre foar de akademyske lieders en de
bestjoerders fan kennisynstituten fan de Fryske taal. Sy binne der posityf
oer om mei-inoar in trajekt yn te slaan dat liedt ta mear dynamyk yn it fjild
fan it Frysk. Sy ha ek in protte ynput levere foar it tinkproses dat oan it
fûnemint fan dizze notysje leit.
Provinsje en Ryk ha mei de BFTK 2019-2023 hege ambysjes formulearre
oangeande it Frysk ûnderwiis rjochting 2030 (Taalplan Frysk). Dizze
notysje wol ek ynput leverje foar it fierder ûntwikkeljen en fersterkjen fan
dy ambysjes.
Dêrby dit: DINGtiid beljochtet yn dizze notysje benammen de mear
akademyske tûke fan de kennissektor fan de Fryske taal: de wittenskiplike
en ‘applied science’-tûken fan it Frysk, ynklusyf it byhearrende heger
ûnderwiis (bedoeld wurdt dêrmei: universitêr en hbû). Dat dogge wy
lykwols wol deeglik ek mei de belangen fan it bredere Fryske ûnderwiisfjild
yn ’e efterholle. Want op de skoallen hinget wat it ûnderwiis yn en oer it
Frysk oangiet, in soad ôf fan de kwaliteit en motivaasje fan de dosinten,
dy’t sels út soarte harren oplieding ek binnen it heger ûnderwiis hân ha.
Dat bringt ús by de learare-opliedings. De kwaliteit dêrfan hinget op
syn bar wer bot ôf fan de posysje fan de leareare-oplieding binnen it
kennisnetwurk en fan de eftergrûn fan de dosinten dy’t oan de learareopliedings wurkje – gauris ha se sels in akademyske stúdzje Frysk folge. Sa
binne de learare-opliedings en de akademyske frisistyk mei-inoar ferknope.
7

In soad ynput om de Fryske ûnderwiissektor te fersterkjen, is ôfkomstich
fan it akademyske segmint binnen de kennissektor fan it Frysk: dat leveret
meastal de nije ynsjoggen en nije metoaden oangeande û.o. meartalich
ûnderwiis en meartalige opfieding.
As wy dus de kennissektor Frysk fersterkje en it plak fan de learareopliedings dêrbinnen bestevigje, helpe wy de oankommende dosinten
Frysk. Uteinlik docht dat ek fertuten foar it ûnderwiis oan de Fryske
skoalbern yn berne-opfang, primêr ûnderwiis, spesjaal ûnderwiis, fuortset
ûnderwiis en middelber beropsûnderwiis.
Boppedat streame in soad minsken dy’t har oplieding Frysk oan
in hegerûnderwiisynstelling folge ha, troch nei de sektoaren fan
ûnderwiisbelied of ûnderwiisstipe. Ek dat is in foarm fan fersterking fan
it Fryske ûnderwiis. Dêrmei is de trochstream fan grutte betsjutting foar
it gebrûk fan de taal yn de Fryske mienskip.
“Aanbevelingen die onverwijld moeten worden opgepakt: a.
Verhogen van het aantal lesuren van en in het Fries in het primair
onderwijs alsmede het aantal scholen in het voortgezet onderwijs
met Fries in het lespakket.” (Committee of Experts fan de Ried
fan Europa oan it Ryk, yn de sechsde rapportaazje oangeande it
Europeesk Hânfêst, novimber 2019)
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2. Skaaimerken fan de kennisynfrastruktuer
fan it Frysk
2.1 Kennisynfrastruktuer en kennismotor
Foardat wy de kennissektor fan de Fryske taal neier besjogge en
ûndersykje hoe’t wy mear dynamyk berikke kinne, ljochtsje wy in pear
wichtige begripen ta.
Kennisynfrastruktuer
Wat is in kennisynfrastruktuer? Yn de opfetting fan DINGtiid is dat: it
gehiel fan foarsjennings dy’t rjochte binne op it generearjen, fergrutsjen
en fersprieden fan kennis. Binnen dy struktuer ûnderskiede wy de
folgjende haadûnderdielen:6
•
•
•

Kennisorganisaasje (KO): organisearret it kennisfjild
Kennisfasiliteiten (KF): fasilitearje de kennisfergrutting en
kennisoerdracht
Kennisdragers (KD): fergrutsje de kennis en/of ferspriede de kennis

Dizze trije haadûnderdielen binne mei-inoar ferbûn, oerlaapje soms en
ha ynfloed opinoar. Kennisdragers wurkje faak by kennisfasiliteiten of
yn de kennisorganisaasje; fanút de kennisorganisaasje wurdt somtiden
kennis generearre en ferspraat; sawol kennisdragers as kennisfasiliteiten
organisearje bytiden ek sels kennisprosessen. In kennisynfrastruktuer is
dêrmei in netwurkstruktuer.
In oar begryp dat fan belang is by de wikselwurking tusken de trije
ûnderdielen, is de ‘kenniswinsk’. Dêrmei bedoele wy de fraach nei kennis
oer it Frysk: wat wolle wy witte? Dejinge dy’t sa’n fraach stelt, is in
‘kennisklant’. Beide begripen komme letter yn dizze notysje werom.

6

Ynspirearre op T. Groen & J.W. Vasbinder, Kennis, mensen en organisaties (Grins, 1999). Der binne folle

mear modellen om in kennisynfrastruktuer mei te analysearjen, mar dizze yndieling blykt goed te wurkjen
foar in skôging fan it kennisfjild fan de Fryske taal.
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Kennismotor
In kennisynfrastruktuer is ek in operasjoneel systeem. Idealiter is sa’n
systeem dynamysk. Yn in kennissysteem heart dy dynamyk deryn te bestean
dat de kennisfergrutting en kennisoerdracht net stûkje mar in goed tempo
hâlde en ta ynnovaasje liede. Wy neame de wize dêr’t kennisorganisaasje,
kennisfasiliteiten en kennisdragers inoar op oanjeie de ‘kennismotor’.
De kennismotor moat sa wurkje dat:
•
de kennisorganisaasje fanút in kenniswinsk – dy’t ek fan bûten it
systeem komme kin – de kennisfasiliteiten posisjonearret om harren
mooglikheden en tsjinsten yn te setten: KO -> KF
•
de kennisfasiliteiten de kennisdragers optimaal fasilitearje om harren
kennis yn te setten, te fergrutsjen en te fersprieden: KF -> KD
•
de kennisdragers troch kennisfersprieding de kennisorganisaasje
optimaal fuorje mei ynsichten, dy’t wer ta nije kenniswinsken liede
kinne: KD -> KO
Yn in model sjocht dat der sa út:

Ofb. 1: De kennismotor fan it Frysk
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2.2 De kennisynfrastruktuer fan it Frysk
Lit ús dit model tapasse op de Fryske situaasje: hoe binne de rollen
binnen de kennisynfrastruktuer fan it Frysk ferdield?
Kennisdragers
It giet om minsken dy’t harsels yn har (sels)stúdzje ferdjippe ha yn de
Fryske taal: ûndersikers, dosinten, ûnderwiisstipers, studinten, skriuwers,
sjoernalisten, ensfh. Faak wurkje kennisdragers by kennisfasiliteiten,
soms ek yn de kennisorganisaasje. In belangrike groep kennisdragers
foar it Frysk is boppedat dy fan de frije sektor: ‘sneupers’ en selsstannich
ûndersikers.
Kennisfasiliteiten
Kennisfasiliteiten biede de mooglikheden om kennis oer de Fryske
taal te generearjen en te fergrutsjen en dy dêrnei te distribuearjen. It
generearjen en fergrutsjen fan kennis bart benammen by de Fryske
Akademy, de universitêre opliedings, Tresoar, ûndersyks- en advysburo’s
en soms ek de provinsje. Sy distribuearje har kennis ek allegearre sels.
Fierder bart kennisdistribúsje by biblioteken, musea, útjouwers en media.
In spesjaal plak yn de distribúsje fan kennis is de Afûk, dy’t in ferbinende
rol spilet rjochting de mienskip. Fansels wurdt de measte kennis
distribuearre fia it ûnderwiissysteem: foarskoalsk ûnderwiis, spesjaal
ûnderwiis, primêr ûnderwiis, sekundêr ûnderwiis, middelber en heger
beropsûnderwiis en universitêr ûnderwiis. De learare-oplieding Frysk hat
binnen it ûnderwiissysteem in bysûndere posysje.
Kennisorganisaasje
It organisearjen fan kennis bestiet fierhinne út it inisjearjen, koördinearjen,
kontrolearjen en bystjoeren fan kennisprosessen. De kennisorganisaasje
hat dêrmei in regyrol. Jild is dêrby in wichtich middel. Foar it Frysk is
de provinsje Fryslân fierwei de grutste jildsjitter. As Taalskipper hat de
provinsje ek in wichtige rol yn de governance as it om it Frysk giet.
Fierder is de Ryksoerheid (benammen fia de ministearjes fan BZK en
OCW) partij yn de finansiering en governance fan Tresoar, Fryske
Akademy en hegerûnderwiisopliedings. Foar ûnderwiis- en kennissaken
delegearret de Ryksoerheid in protte nei de provinsje. Alles byinoar
ferfollet de provinsje dêrmei no feitlik de rol fan kennisorganisaasje.

11

2.3 Sterktes en swaktes, kânsen en bedrigings
We ha no in byld fan de partijen binnen de kennisynfrastruktuer fan it
Frysk. DINGtiid stelt mei it fjild fêst dat der te min dynamyk yn sit. De
kennismotor draait net goed genôch. Hoe kin dat, en hoe losse wy dat op?
Om dêr in antwurd op te krijen, ha wy de sterke en swakke kanten fan
de kennissektor fan it Frysk, en de kânsen en bedrigings dêr’t dy mei te
krijen hat, yn gearhing beskôge. Fansels hat eltse organisaasje syn eigen
skaaimerken, mar likegoed ûntstiet it folgjende, oerkoepeljende byld fan
de sektor:7
De belutsenens en ambysje fan de provinsje soargje foar de wil om
stappen te setten mei it Frysk. It Ryk jout dêrta ek de romte. Mar der
liket gjin dúdlike ûnderlizzende koers yn dy stappen te sitten. Der is gjin
helder, breeddroegen doel en dêrmei ûntbrekt ek in sterk en fêst stjoer.
Fan gefolgen wurde gâns losse projekten lansearre dêr’t kennispartijen yn
wikseljende gearstallings en mei wikseljende posysjes oan meidogge, mar
tusken dy projekten sit te min gearhing.
“Elk fan ús is bot dwaande mei it eigen wurk fan it eigen ynstitút.
Der wurdt wol gearwurke, mar de fersplitering is grutter. Wy tinke
gauris dat wy it sels better witte as al dy oare ynstellings.” (Afûkdirekteur Alex de Jager, op it DINGpetear fan 25 novimber 2019).
Sûnder dat te wollen, wurket dat tekoart oan gearhing in systeem yn
’e hân dat op jild yn stee fan op ynhâldlike koers draait. Wa springt
yn de gatten en krijt grutte opdrachten? Dat docht wer wat mei
de taakopfetting en -ynfolling: organisaasjes lykje bytiden mear
‘finance driven’ te wurkjen. Dat fersterket op syn bar eventuele
konkurrinsjegefoelens tusken organisaasjes. Dêr wurde de ûndersikers
en dosinten dy’t by de organisaasjes wurkje yn meinaam – sy kinne net
oars. De organisaasjes moatte hurder fjochtsje om oerein te bliuwen en
posysje te hâlden. De ûndersikers dy’t ‘frij’ operearje, ha net de posysje
en ynfloed om dit systeem te feroarjen.

7

Dizze passaazje is mei basearre op ynput út it fjild oangeande de sterke en swakke kanten en de kânsen

en bedrigings (SWOT) fan de kennisynfrastruktuer fan it Frysk. Sjoch Taheakke 2 foar mear ynformaasje.
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It gehiel soarget foar in ûnwis en ûnoantreklik wurkfjild. Dat liedt derta
dat, benammen yn it akademyske segmint, de ynstream fan jong talint
opdrûget. Der fynt amper regeneraasje en dus ek te min kennisoerdracht
plak, wêrtroch’t de kennissektor noch fierder ferswakket. De grutste
bedriging is wat dat oangiet fielber by de Fryske Akademy, Tresoar en
de universitêre frisistyk. Om’t de universitêre frisistyk ek in wichtich
oanfierplak foar talint is, fersterket dat it regeneraasjeprobleem. Uteinlik
hat dat ek syn wjerslach op de ynstream fan goede dosinten Frysk.
“It ferbetterjen fan de kwaliteit fan goed meartalich ûnderwiis
hinget sterk gear mei (de profesjonalisearring fan) befoege en
betûfte learkrêften/ dosinten.” (Oanrikkemandaasje yn it rapport fan
NHL/Stenden oer Taalplan Frysk, It is mei sizzen net te dwaan, 2018)
Aldergeloks binne der moaie kânsen. Want by alle ambysjes dy’t wy
rûnom ha foar it Frysk is der in protte ferlet fan kennis en kreative ynput.
De middels – finansjeel en bestjoerlik – binne der ek om derfoar te
soargjen dat it wurkfjild oantreklik wurdt en bliuwt. As wy de notiidske
kwetsberens fan it kennisproses en de regeneraasjeproblematyk binnen
de sektor by de kop pakke, is der alle reden foar optimisme oer de kânsen
om de kennisynfrastruktuer fan it Frysk te ferbetterjen.
“De provinsje Fryslân stiet yn 2030 yn it bysûnder bekend om har
kennis oer it befoarderjen fan in minderheidstaal yn in meartalige
kontekst.” (Provinsjale ambysje as ferwurde yn de kultuernota Nij
Poadium 2021-2024)
Foardat wy besjogge hoe’t der fannijs dynamyk yn de kennisynfrastruktuer
fan it Frysk komme kin, is it goed om te besjen hoe’t it kennisfjild yn in
ferlykbere situaasje organisearre is.

13

3. Lessen út Galisië
Yn jannewaris 2020 hat DINGtiid in stúdzjereis ûndernaam nei Galisië. De
taalsituaasje dêr lit him goed fergelykje mei de situaasje yn Fryslân – ek
al binne der wichtige ferskillen. Sa leit it tal sprekkers fiif kear sa heech
en is ek it budzjet foar de Galisyske taal folle rommer as foar it Frysk.
Boppedat is Galisië in autonome regio yn it desintralistyske Spanje, wat it
regear foar it Galisysk folle mear foech en stjoer jout as dat ús provinsjale
oerheid foar it Frysk hat. De oerienkomsten binne lykwols grut genôch om
faninoar leare te kinnen. Sa is yn beide situaasjes sprake fan:
•
•
•
•

In nasjonale steatstaal dy’t yn de twatalige realiteit de boppetoan
fiert.
In taal dy’t sterker is op it plattelân as yn de stêden, mar wol oeral
formeel in plak hat, ek yn it ûnderwiis.
In iuwenâld taalferline, dat in gefoel fan grutskens en soarchplicht mei
him meinimt.
In breed netwurk fan akademyske, maatskiplike en ûnderwiispartners.

Nei oanlieding fan wat wy sjoen en heard ha yn Galisië, hat
DINGtiid in pear wichtige lessen lutsen, dy’t relevant binne foar de
kennisynfrastruktuer fan it Frysk:
1.

Taalbefoardering is fan yntrinsyk belang. De hâlding foar de
Galisyske taal oer is fûneminteel oars as foar it Frysk oer: nea liket
de fraach steld te wurden wat eins it nut is fan it befoarderjen fan
it Galisysk. De taalbefoardering is yn Galisië in yntrinsyk wichtige
saak, ek foar de polityk. It dielde gefoel fan urginsje komt fuort
út grutskens op de taal en de skiednis. Mar der is ek polityk en
maatskiplik betrouwen yn ‘return on investment’: de mienskip hat
op termyn finansjeel en kultureel profyt fan de ynset yn de taal.

2.

De oerheid fasilitearret op ôfstân. Fanút dy yntrinsike motivaasje
fasilitearret de oerheid it Galisyske taalfjild breed en rom, mar bliuwt
sels mear op ôfstân. It betrouwen yn it taalfjild, en dêrbinnen yn it
kennisnetwurk, is grut.
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3.

It brede netwurk befoarderet ferbining. Der is in effisjint
en wiidweidich netwurk fan akademyske, maatskiplike en
ûnderwiispartners. Kaaiorganisaasjes binne op meardere plakken
yn dat netwurk fertsjintwurdige. Dat befoarderet ûnderlinge
transparânsje en ferbining, en stimulearret in effisjinte wurkwize.
Yn it hert fan it netwurk sit de Galisyske Kultuerried.8

4.

Falorisaasje fan kennis hâldt de taal fitaal. De kennissektor hat in
protte each foar de maatskiplike relevânsje fan syn wurk. Falorisaasje
fan kennis pakt yn Galisië dan ek sterk út. De boarger hat der in
protte profyt fan yn it deistich libben en sjocht syn taal rûnom
werom yn it iepenbiere libben.

5.

Goede regeneraasje fersterket de kennissektor. De Galisyske
kennissektor set swier yn op yn- en trochstream, ek fia talrike
traineeships en simmerskoallen. Sa wurdt oanienwei in stream fan
jong talint oanlutsen, dy’t relatyf fluch en goed it fjild fan de Galisyske
taal ynkomt en de regeneraasje fersterket.

Fansels is de werklikheid wolris oars. Ek yn Galisië lûkt de oerheid de leie
bytiden oan, is der soms sprake fan konkurrinsje tusken ynstituten en is de
politike konstellaasje fan ynfloed op de ambysjes mei de taal. Likegoed
kinne wy ús ynspirearje litte troch de wize dêr’t yn Galisië it kennisfjild op
organisearre is. As wy each hâlde foar it skaalferskil en de maatskiplike en
politike realiteit, kinne wy der in soad fan leare. It wurket yn Galisië wol.
Fanút de attitude dat befoardering fan it Galisysk yntrinsyk wichtich is,
stelt de oerheid, op ôfstân en mei betrouwen yn de sektor, it kennisfjild
yn steat om polityk en mienskip te fuorjen mei kennis oer de taal en om
himsels te organisearjen en te regenerearjen.
Der sit dynamyk yn it Galisyske systeem, de kennismotor draait dêr relatyf
soepel.

8

http://consellodacultura.gal/
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4. Nei in dynamyske kennisynfrastruktuer fan it Frysk
We ha no sjoen hoe’t de kennismotor fan it Frysk op it heden stûket,
wat mooglike oarsaken dêrfan binne en hoe’t in kennissysteem yn
in ferlykber gebiet – Galisië – knap funksjonearret. Dat biedt ús in
mooglike oplossingsrjochting foar it ferbetterjen fan de dynamyk yn de
kennisynfrastruktuer fan it Frysk. It is dêrby wichtich dat eltse partij de
goede rol ynnimt.
“It belang fan in sterke akademyske komponint is evidint.
Likegoed is der sprake fan in kwetsbere posysje fan de
kennisûntwikkeling oangeande de Fryske taal, nettsjinsteande alle
goede ambysjes dy’t yn de BFTK ferwurde wurde as it om it Frysk
giet.” (DINGtiid, yn 2018 oan minister Ollongren fan BZK)
4.1 Kennisklant en kenniswinsk
De provinsje Fryslân hat tegearre mei it Ryk in soarchplicht foar de Fryske
taal. De provinsje stiet foaroan as it giet om it meitsjen en ymplemintearjen
fan belied. Sy set de strategyske doelen en nimt dêr ferantwurdlikheid
foar. Om dy doelen stelle en hifkje te kinnen hat de provinsje kennis
nedich. De provinsje hat oanienwei sokke ‘kenniswinsken’, en is dêrmei in
wichtige ‘kennisklant’. Yn dy hoedanichheid hat de provinsje ferlet fan in
fêste petearpartner om kenniswinsken kwyt te kinnen.
Kennisklanten: Ek oare organisaasjes kinne kennisklanten wêze: it
Ryk fansels, mar ek oare oerheidsorganisaasjes, lykas gemeenten,
Wetterskip Fryslân en Ryksútfieringstsjinsten. Dat jildt ek foar ynstellings
yn maatskiplike sektoaren, lykas biblioteken, media, sikehuzen en
ûnderwiiskoepels. Ek partikuliere bedriuwen of persoanen kinne
kenniswinsken ha en dus in kennisklant wêze.
De kennissektor hat op syn bar ferlet fan gearwurking, fokus en bettere
yn- en trochstream fan jong talint (regeneraasje). Dy fokus en gearhing
ûntstean as in berop op de hiele kennissektor dien wurdt. Dêrmei ûntstiet
de needsaak om it kennisfjild ‘om de ynhâld hinne’ te organisearjen en om
inoars sterkten te brûken.
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De provinsje kin de kennissektor ta dy modus stimulearje troch as kennisklant
in berop op de sektor te dwaan. Mei in kenniswinsk dy’t in wichtich
beliedsdoel foar it Frysk stipet en dêr miskien sels wol krúsjaal foar is:
Doch in foarstel foar in breeddroegen kennisaginda foar it Frysk, dy’t
in basis foarmje kin foar langetermynbelied oangeande de Fryske taal
4.2 In fêst oansprekpunt
By wa kin de provinsje sa’n kenniswinsk konkreet kwyt? Der is yn it
kennisfjild op it heden gjin fêste petearpartner of neutraal
oansprekpunt foar sokke kenniswinsken.
As wy wolle dat kenniswinsken oer it Frysk net hieltiten op in oar plak
belein wurde moatte (en sa ta konkurrinsje liede), dan moat der in fêst,
neutraal oansprekpunt komme dat it hiele kennisfjild fan it Frysk ôfdekt
(en sa ferbining befoarderet). In kommunikaasjekanaal dêr’t de partijen
binnen de kennissektor fan it Frysk harsels yn fertsjintwurdige witte
en dêr’t se betrouwen yn ha. In sintraal oerlispunt, dêr’t mienskiplike
útdagingen, lykas it ferbetterjen fan de regeneraasje, agindearre en
bepraat wurde kinne. We komme dêr aanst op werom.
4.3 Fanút ‘stelselferantwurdlikheid’ gearhing stimulearje
De provinsje is kennisklant, mar hat ek noch in oare wichtige rol. Sy
draacht de ferantwurdlikheid foar it (fuort)bestean fan in kennisstelsel
foar it Frysk. Net om ’e nocht is yn de BFTK plak ynromme foar meardere
spesifike kennispartijen – lykas Afûk, Tresoar, Fryske Akademy en de
universitêre oplieding Frysk oan de RUG. De provinsje is ferantwurdlik
foar it bestean fan en in sûne takomst foar it kennisstelsel fan it Frysk as
gehiel: se hat ‘stelselferantwurdlikheid’.
De fraach is hoe’t dy stelselferantwurdlikheid it bêste foarm krije kin.
De losse eleminten fan in kennisstelsel binne der al, mar pas as dêr
strukturele gearhing yn komt, is it werklik in stelsel. De provinsje kin
fanút har stelselferantwurdlikheid stimulearje dat dy gearhing der komt.
De ‘frije sektor’ mei dêrby net fergetten wurde. De gearwurkjende
organisaasjes yn it fjild binne ferantwurdlik foar it tastânkommen en
de útfiering fan de dielde kennisaginda.
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Niis ha we de winsklikheid fan in fêst, sintraal oansprekpunt neamd, dêr’t
alle oanbelangjende kennispartijen yn fertsjintwurdige binne. De provinsje
Fryslân soe fanút har stelselferantwurdlikheid dat proses fasilitearje en it
oansprekpunt sels boargje moatte. Kennisklanten lykas de provinsje en
it Ryk kinne tenei har kenniswinsken kwyt by dat oansprekpunt, en dêr
oerlis mei fiere. De kennispartijen organisearje harsels dan ‘om de ynhâld
hinne’. Troch de ferbining tusken kenniswinsken en de kennissektor sa te
organisearjen, ûntstiet in dynamysk wurkfjild.
Ear’t wy besjogge hoe’t sa’n oansprekpunt ynrjochte wurde kin, ha wy
noch oandacht foar de bredere kontekst fan it kenniswurk fan de Fryske
taal: de kennisaginda’s fan Fryslân.
4.4 Ferskate kennisaginda’s
By it opstellen fan in breeddroegen kennisaginda foar it Frysk (4.1) moat
der each wêze foar de bredere kontekst. It is belangryk dat in kennisaginda
foar it Frysk net op himsels stiet, mar oanslút by besteande kennisaginda’s.
Yn it foarste plak by de eigen kennisaginda’s fan alle kennisynstellings,
mar ek by oare kennisaginda’s yn Fryslân. Wichtige kennisaginda’s binne
de kennisaginda dy’t om it tema meartaligens hinne ûntwurpen is9 en de
kennisaginda dy’t om it heger ûnderwiis hinne hantearre wurdt.10
It is fan grut belang foar it kennisklimaat yn Fryslân en foar it maatskiplik
draachflak foar it Frysk dat de kennisaginda’s goed opinoar oanslute
en inoar komplemintearje. Oars ferliest it kenniswurk fan it Frysk de
oansluting mei it bredere kennisramt.
Om te soargjen dat de ferskate kennisaginda’s fan Fryslân inoar net
bekonkurrearje mar krekt fersterkje, is mear regy nedich. Ek dêrby
is in wichtige rol foar de provinsje Fryslân weilein. De provinsje kin
de kennissektor fan it Frysk ynformearje oer en belûke by de oare
kennisaginda’s, en oarsom: oare kennisklusters wize op de kennisaginda
fan it Frysk en oantrune op ferbining mei de kennissektor fan it Frysk.

9

Yn 2017 is it inisjatyf The Multilingual Laboratory Network (MLN) formulearre, as oanset ta in

kennisaginda oangeande meartaligens, ek yn Fryslân. Dy kennisaginda is oant no ta lykwols noch net
eksplisyt yn gebrûk naam. Sjoch foar de tekst: https://bit.ly/3nB4BIh.
10

Hjirby falt te tinken oan it Hegerûnderwiisakkoart Fryslân (HOAF). Sjoch foar de tekst:

https://bit.ly/36MMjwI.
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Dêr wint eltsenien by: de Fryske kennissektor krijt bredere akademyske
en maatskiplike ferknoping, oare kennissektoaren fan Fryslân krije
in sterke kennispartner foar it Frysk. De provinsje draacht fanút har
stelselferantwurdlikheid by oan it bestevigjen fan it kennisstelsel fan
Fryslân – yn de folle breedte. As dat goed bart, fersterket it Frysk syn
maatskiplike en akademyske posysje. Sa is de Fryske taal de grutte winner.
De rûte dy’t hjir sketst is, omfettet in fêst, neutraal en sintraal
oansprekpunt, in dielde kennisaginda en regeneraasje yn it kennisfjild.
Dizze rûte ferget strukturele gearwurking. De lêste fraach is hiel praktysk:
hoe kin sokke gearwurking stalkrije? En kin de oanpak yn Galisië dêrby in
foarbyld wêze?
4.5 De Consello da Cultura Galega as ynspiraasje
Yn de wize dêr’t yn Galisië de kennis op organisearre is (sjoch H3), spilet
de Consello da Cultura Galega – de Galisyske Kultuerried – in sintrale rol.
Bestjoer en leden fan de Consello ha allegearre har eigen betrekkings by
maatskiplike, wittenskiplike of oerheidsorganisaasjes, mar ‘fine’ inoar yn
de Consello. Sa soarget de Consello dat aktiviteiten inoar net oerlaapje of
bekonkurrearje. Krekt oarsom: troch wjersidich ynformearjen foarkomt de
Consello oerlaap en konkurrinsje, en fersterkje de leden inoar.
Kennis fan it Galisysk komt gear yn dizze ‘hub’ en fynt dêrwei in sljocht
paad nei oerheid en maatskippij. De oansletten partners witte dat
de aktiviteiten goed ôfstimd wurde. Trochdat by de Consello in soad
maatskiplike partners oansletten binne, fernimme kennispartijen fan
hokker kennis oft ferlet is, en fernimme maatskiplike partijen hoe’t se it
Galisysk yn har organisaasjes ynsette en fersterkje kinne.
De Consello is binnen de kennisynfrastruktuer fan it Galisysk in fêst
oansprek- en oerlispunt, ek foar de Galisyske oerheid. Troch it strukturele
plak, de hege status en it grutte oerheidsbetrouwen kin de Consello mei
lange terminen wurkje. Dat is in goede basis om kennis fan it Galisysk en
maatskiplike winsken byinoar te bringen. Boppedat: troch de belutsenens
fan maatskiplike partners is it draachflak foar it wurk fan de Consello fuort
grut, wat de trochwurking derfan yn de Galisyske mienskip fersterket.
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Wichtich is ek dat de Consello skerp each hat foar de yn- en trochstream
yn de kennissektor. By alle oansletten kennisynstellings is regeneraasje
in belangrike faktor. De oanhâldende yn- en trochstream fan jong talint
befoarderet de dynamyk yn de Galisyske kennisynfrastruktuer.
4.6 In ‘kennisberie foar it Frysk’
Rekken hâldend mei it skaalferskil, soe foar it Frysk in wjergader ynrjochte
wurde kinne fan de Consello da Cultura Galega: in ‘kennisberie foar
it Frysk’. Bestjoerders fan de kennispartijen fan it Frysk, oanfolle mei
maatskiplike partners dy’t as klankboerd fungearje, kinne har yn
dat kennisberie organisearje. De foarsitter fungearret as earste
oansprekpunt. Troch it foarsitterskip periodyk rûlearje te litten ûnder
de kennisbestjoerders, wurde transparânsje en neutraliteit befoardere.
Foar kennisklanten lykas de provinsje of it Ryk kin it kennisberie it
oansprekpunt wêze om de kennissektor fan it Frysk as gehiel te
berikken. Kenniswinsken wurde yn it kennisberie bepraat. Om’t hjir
alle kennispartijen fan it Frysk yn fertsjintwurdige binne, hat it berie
automatysk in autorityf karakter. De maatskiplike ‘skyl’ – it klankboerd –
fersterket it maatskiplik draachflak ûnder it kenniswurk.
Dêrneist befoarderet in kennisberie ynformaasjestreamen en
ôfspraken tusken kennispartijen, oer saken lykas fûneminteel ûndersyk,
projektgearwurking en maatskiplike inisjativen. Yn it bysûnder jildt soks
foar inisjativen om de yn- en trochstream yn de kennissektor fan it Frysk
te ferbetterjen (regeneraasje). In kennisberie foar it Frysk is in gaadlik punt
om sokke saken te agindearjen en mande-inisjativen op te starten.
Traineeprogramma: De regeneraasje yn it kenniswurk fan it Frysk kin
stimulearre wurde troch in mienskiplik traineeprogramma. Jong talint
kin al op de opliedings sinjalearre wurde en stimulearre wurde om in
traineeprogramma binnen de kennissektor fan it Frysk yn te gean. Yn
sa’n trajekt kinne ferskillende aspekten oan bod komme, lykas ûnderwiis,
maatskiplike tapassing en wittenskiplik ûndersyk. It traineeprogramma
kin in opstap wêze nei in PhD-trajekt of in maatskiplike karriêre yn it
Frysk. Sa biedt in traineeship in oantreklike hoarizon. In suksesfol ôflein
traineetrajekt kin ek liede ta lidmaatskip fan in ‘community’ fan jonge
profesjonals, lykas in Jonge Fryske Akademy. Sa’n inisjatyf soe de
gearhing yn it kennisnetwurk oangeande it Frysk ek wer ferbetterje.

20

In kennisberie foar it Frysk is in lichtere fariant fan de Galisyske
Kultuerried. Dêrmei krijt de kennissektor fan it Frysk net in swiere, mar
wol in fêste basis, passend by de Fryske skaal en situaasje. It beäntwurdet
oan it ferlet binnen de sektor.
Kennisried: In kennisberie kin op koartere of langere termyn ek opskaald
wurde ta in ‘Kennisried fan it Frysk’, mooglik mei in útfieringsorganisaasje.
Sa’n Kennisried is slachfeardiger en strielt noch mear autoriteit út, ek
bûten Fryslân.
4.7 Brânstof foar de kennismotor
In kennisberie kin it swiertepunt wurde fan de kennisorganisaasje; dat
swiertepunt leit no by de provinsje. Yn it model is de kennisorganisaasje
it plak dêr’t kenniswinsken fan bûten (ekstern) it systeem berikke.
De kennisorganisaasje moat dêrneist foldwaande romte biede foar
fûneminteel ûndersyk nei en mei it Frysk (yntern). Soks is wichtich
foar ynnovaasje en om it sûne akademyske klimaat te skeppen dat
ûndersykstalint oanlûkt en de yn- en trochstream stimulearret.
As de provinsje mear de rol fan kennisklant op him nimt, ûntstiet mear
romte foar de kennissektor om himsels te organisearjen. It kennisberie
jout dêrfoar in goede basis. De provinsje freget om in kennisaginda foar
it Frysk en stelt dêr de nedige middels foar beskikber. De kennissektor as
gehiel stelt yn oerlis mei de kennisklant de kennisaginda op en fiert dy út.
As dy aginda romte biedt foar ynnovaasje en regeneraasje, stimulearret
dat de dynamyk dêr’t wy nei op ’e syk binne.
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Wy wreidzje it eardere model fan de kennismotor (ôfbylding 1) út mei de
‘kennisklant’:

Ofb. 2: De nije kennismotor fan it Frysk
Dit model freget om in oare rolferdieling tusken provinsje en kennissektor.
De kennissektor fersoarget sels de kennisorganisaasje, de provinsje is de
(wichtichste) kennisklant. De rol fan de provinsje is dêrby essinsjeel: allinne
sy kin de kennissektor yn steat stelle om syn wurk te dwaan. De provinsje
draacht de stelselferantwurdlikheid foar it kennisstelsel fan it Frysk, en
hâldt fanút dy rol tafersjoch op it gehiel.
Yn dizze nije wikselwurking soargje provinsje en kennissektor der
mei-inoar foar dat de kennismotor fan it Frysk brânstof krijt. Sa
kin dy kennismotor wer folop draaie en krije wy dynamyk yn de
kennisynfrastruktuer fan it Frysk.
“Hier is een taalsituatie waar het goud voor het oprapen ligt. (…)
Het wordt tijd om de krachten te bundelen.’’ (prof. Hans Van de
Velde, heechlearaar Sosjolinguïstiek mei bysûndere oandacht foar
de taalsituaasje yn Fryslân, oraasje fan maart 2020)
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5. Gearfetting en oanbefellings
5.1 Gearfetting
Mei dizze notysje wol DINGtiid nije dynamyk bringe yn de
kennisynfrastruktuer fan de Fryske taal. DINGtiid stelt foar dat de
kennissektor himsels organisearret yn in ‘kennisberied’ foar it Frysk:
in fêst oerlis- en oansprekpunt dêr’t de provinsje syn kenniswinsken
oangeande it Frysk kwyt kin.
Kennisynfrastruktuer ûnder druk
In kennisynfrastruktuer is in systeem dat kennis generearret, fergruttet
en ferspriedt. Dat systeem stiet foar it Frysk al in skoft ûnder druk: it
tal studinten Frysk sakket, der is ferlet fan mear dosinten Frysk en de
akademyske tûke fan it Frysk stiet der nuodlik foar. Ut petearen mei
belutsen bestjoerders en profesjonals blykt dat de kennissektor fan it
Frysk ferlet hat fan fokus en rezjy, sterkere ferbining en gearwurking, en in
bettere yn- en trochstream fan talint. Hoe berikke we dat?
Galisië
Begjin 2020 hat DINGtiid in stúdzjereis nei Galisië (Spanje) ûndernaam.
De taalsituaasje dêr lit him goed fergelykje mei de situaasje yn Fryslân. It
Galisyske kennissysteem hat lykwols folle mear dynamyk. De oerheid stiet
op ôfstân, mei as effekt dat it kennisfjild himsels sterker organisearret.
Dêrby hâldt de sektor de yn- en trochstream fan jong bloed talint yn de
rekken, en stimulearret dy.
It hert fan de Galisyske kennisynfrastruktuer is de Consello da Cultura
Galega – de Galisyske Kultuerried. De leden fan de Consello ha
allegearre har eigen betrekkings by maatskiplike, wittenskiplike of
oerheidsorganisaasjes, mar fine inoar yn de Consello. Dat befoarderet
de transparânsje en gearwurking yn it kennisfjild, en de goede keppeling
tusken kennis en maatskippij. De Consello is in betrouber en stabyl
oansprekpunt foar kenniswinsken fan it Galisyske regear.
Kennisaginda en kennisberie
Foar it Frysk is de provinsje de partij dy’t doelen stelt. Dêrfoar hat de
provinsje kennis nedich. Op it heden is der gjin fêst oansprekpunt dêr’t de
provinsje as ’kennisklant’ syn kenniswinsken kwyt kin.
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DINGtiid stelt dêrom foar dat de kennissektor fan it Frysk ta in fêst
oansprekpunt komt: in ‘kennisberie’ foar it Frysk, dêr’t alle kennispartijen
fan it Frysk yn fertsjintwurdige binne en mei-inoar sizzenskip oer ha, fia
in rûlearjend foarsitterskip. Om it berie hinne kinne maatskiplike partners
in klankboerdrol ferfolje. Dat soarget foar maatskiplik draachflak foar it
kennisnetwurk. Sa’n kennisberie kin op termyn ek opskaald wurde ta in
Kennisried fan it Frysk.
De provinsje kin by it kennisberie in wichtige kenniswinsk dellizze:
in breeddroegen kennisaginda dy’t as basis foar provinsjaal
langetermynbelied foar it Frysk tsjinje kin. Ek oare mooglike
kennisklanten, lykas Ryk, soarchsektor en media, kinne sa tenei harren
kenniswinsken dellizze by in fêste, neutrale oerlispartner. It kennisfjild
organisearret himsels sadwaande folle mear ‘om de ynhâld hinne’, wat de
fokus en gearwurking befoarderet en it ek folle makliker makket om de
yn- en trochstream fan talint te stimulearjen.
5.2 Oanbefellings
DINGtiid docht de folgjende oanbefellings oangeande it kennisberie, de
kennisaginda’s, regeneraasje en de fasilitearring troch provinsje en Ryk:
Kennisberie:
•
Kennissektor: organisearje de kennispartijen yn in struktureel
‘kennisberie’ foar it Frysk; boargje dêryn transparânsje en in neutraal
oansprekpunt foar kennisklanten; boargje dêryn ek trochstream,
maatskiplik draachflak en de oansluting fan de ‘frije sektor’.
•
Provinsje (DS) / Ryk (minister fan BZK): boargje yn de
oankommende BFTK (2024-2028) it plak en de fierdere ûntwikkeling
fan sa’n kennisberie.
•
Provinsje (DS) / Ryk (minister fan BZK): posisjonearje it kennisberie
troch it tenei te brûken as oansprekpunt foar kenniswinsken, en
stimulearje it maatskiplike fjild om dat ek te dwaan.
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Kennisaginda foar it Frysk:
•
Provinsje (DS) / Ryk (minister fan BZK): freegje, fia it kennisberie,
de kennissektor fan it Frysk om in kennisaginda foar it Frysk, dy’t as
basis tsjinje kin foar langetermynbelied oangeande de Fryske taal.
•
Provinsje (DS) / Ryk (minister fan BZK): ymplemintearje de
útkomsten fan dy kenniswinsk fia de BFTK.
Relaasje ta oare kennisaginda’s:
•
Provinsje (DS): stjoer derop dat de kennisaginda fan it Frysk
en oare kennisaginda’s fan Fryslân opinoar oanslute en inoar
komplemintearje.
•
Ryk (minister fan BZK): stjoer derop dat de kennisaginda fan
it Frysk en nasjonale kennisaginda’s opinoar oanslute en inoar
komplemintearje.
•
Kennissektor: sykje pro-aktyf de oansluting by oare
kennisaginda’s fan Fryslân en nasjonale kennisaginda’s; stypje
de 2030-ûnderwiisambysjes mei it Frysk.
Regeneraasje:
•
Kennissektor: ha oandacht foar regeneraasje, bygelyks
troch traineeprogramma’s; begjin dêrmei al by de
hegerûnderwiisopliedings Frysk.
•
Hegerûnderwiisopliedings Frysk: organisearje binnen de
universitêre en hbû-struktuer in tûk en oantreklik learareopliedingsprogramma (earste- en twaddegraads).
•
Universitêre opliedings(dielen) Frysk: organisearje jimsels om
inoar struktureel fersterkje te kinnen.
•
Ryk (ministers fan BZK en OCW) / provinsje (DS): boargje in
sichtbere en sterke universitêre frisistyk as krúsjaal ûnderdiel foar
de libbensfetberheid fan it Frysk.
Fasilitearring:
•
Provinsje (DS) / Ryk (minister fan BZK): fasilitearje fanút jim
stelselferantwurdlikheid foar de Fryske kennissektor en fanút de
soarchplicht foar de Fryske taal de prosessen dy’t nedich binne om de
boppesteande oanbefellings út te fieren; stel dêrfoar in addisjoneel
budzjet yn, neist de besteande middels foar de Fryske taal.
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Taheakke 1: Petearpartners
DINGtiid hat yn de rin fan dit advystrajekt fan de folgjende persoanen/
ynstânsjes ynput krigen:
Heechleararen / lektoaren
•
Joana Duarte (Universiteit fan Amsterdam & NHL/Stenden)
•
Goffe Jensma (Ryksuniversiteit Grins)
•
Hans Van de Velde (Universiteit fan Utert)
•
Arjen Versloot (Universiteit fan Amsterdam)
Kennisbestjoerders
•
Alex de Jager (Afûk)
•
Jantine Kuijpers (NHL/Stenden)
•
Bert Looper (Tresoar)
•
Willem Smink (Fryske Akademy)
•
Thony Visser (Ryksuniversiteit Grins)
Publike bestjoerders
•
Sietske Poepjes (Provinsje Fryslân)
•
Sander de Rouwe (Provinsje Fryslân)
Kennisprofesjonals (op persoanlike titel)
•
Rianne Blokzijl
•
Jelske Dijkstra
•
Martijn Kingma
•
Anne Merkuur
•
Jan Ybema
•
Meindert Reitsma
•
Froukje Sijtsma
•
Aant-Jelle Soepboer
•
Michiel Veenstra
By it iepenbiere DINGpetear fan 25 novimber 2019 ha gâns minsken út
de maatskiplike, ûnderwiis- en kennissektor ynput jûn. It ferslach dêrfan is
ûnder de dielnimmers ferspraat.
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It bestjoer fan de Stifting FFYRUG (Freonen Frysk Ynstitút fan de
Ryksuniversiteit te Grins) hat in petear hân mei DINGtiid, by gelegenheid
fan it oanbieden fan de temabondel De takomst fan de frisistyk (2020) oan
foarsitter Jan Koster.

Taheakke 2: SWOT-tabel fan de kennissektor Frysk
DINGtiid hat yn 2019 en 2020 gâns petearen fierd oer de
kennisynfrastruktuer fan it Frysk, sawol mei bestjoerders as mei
kenniswurkers yn it fjild (sjoch Taheakke 1). De sterke en swakke punten
fan de kennissektor fan it Frysk, en de kânsen en bedrigings dy’t wy
hjirûnder opsomje, binne yn dy petearen oan de oarder kaam. Der leit
lykwols gjin wittenskiplike basis ûnder dizze SWOT-analyze.
Ut de petearen kamen de folgjende karakteristiken nei foarren (sûnder
ferbân of prioritearring yn de opsomming):
Sterktes
•
Der is foar it Frysk sterke bestjoerlike commitment by de provinsjale
en Ryksoerheid. De politike wil yn Fryslân is ek grut; op Ryksnivo is
der formele commitment.
•
Sûnt koart is in beskate mentaliteitsferoaring merkber: in
oanwinnende reewilligens om gear te wurkjen.
•
Der binne romme middels foar it Frysk beskikber.
•
De BFTK biedt in tige sterk fûnemint ûnder it Frysk.
•
De ynstituten fan de Fryske taal ha in hege status en autoriteit. It
betrouwen by de ‘gewoane’ Fries yn ‘syn’ ynstituten is noch altiten
grut. Ek de polityk sjocht by fraachstikken oangeande it Frysk faak nei
de kearnynstituten fan it Frysk.
•
Dy status soarget der ek foar dat de ynstituten in goede posysje ha:
polityk en mienskip witte de ynstituten oer it generaal goed te finen.
•
Der is in geweldige drive by de profesjonals fan it Frysk: de yntrinsike
motivaasje en belutsenens dy’t ûndersikers en dosinten fiele by
‘harren’ taal is tige grut.
•
Dy drive soarget der ek foar dat it kennisnivo heech is en heech
bliuwt: de profesjonals wolle alles witte fan harren taal, yn de breedte
en de djipte.
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Swaktes
•
De kennisorganisaasje leit fierhinne by de provinsje en is dêrmei
polityk kwetsber.
•
Der is noch gjin sterke langetermynfyzje op de Fryske taal ûntwikkele.
•
De provinsje is faak mear útfierend as regissearjend.
•
De kennissektor is gauris ‘finance driven’.
•
Der binne konkurrinsjegefoelens dy’t iepen gearwurking opkeare.
•
Der is tefolle fersplitering.
•
Der binne te min trochstreamkânsen.
•
Der is te min diversiteit.
•
De frije sektor is isolearre; selsstannige ûndersikers ha amper tagong.
•
In negative taalhâlding kin noch te maklik ynfloed ha op ambysjes mei
it Frysk.
•
De universitêre boarging fan it Frysk stiet faai.
•
De Fryske Akademy stiet faai.
Kânsen
•
Yn it hiele kennisfjild is ferlet fan mear gearwurking en fokus.
•
De provinsje wol liedend yn (ynter)nasjonaal meartalichheids- en
lytsetaleûndersyk wurde.
•
De provinsje hat oer de hiele breedte maatskiplike ambysje mei it Frysk.
•
De provinsje hat ferlet fan ynput foar de takomstperspektiven fan it
Frysk.
•
Troch de Fryske ûnderwiisambysje Taalplan 2030 is der ferlet fan
mear goede dosinten.
•
Der binne hege kulturele ambysjes, lykas de 2028-Legacy en City of
Literature; dat soarget foar romte foar maatskiplike tapassing.
•
Der binne ek nasjonale organisaasjes dy’t in taak foar it Frysk ha en
tanimmend ferlet fiele om dêr goede ynfolling oan te jaan.
•
Yn 2024 giet in nije BFTK-perioade yn.
•
Undersikers yn de frije sektor kinne en wolle fanút in frije rol ynset
wurde foar it Frysk.
•
Ljouwert wol himsels sterker profilearje as akademyse stêd.
•
De Ryksuniversiteit Grins wol himsels profilearje as Universiteit fan it
Noarden.
•
De oanwêzigens fan Campus Fryslân biedt ekstra mooglikheden ta
ferknoping fan de Fryske kennissektor.
•
Der is op guon kaaiposysjes in wikseling fan de wacht op
kommendeweis troch natuerlik ferrin. Dat biedt kânsen foar
trochstream.
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Bedrigings
•
Gebrek oan ferbining soarget foar ôfheakjen fan de frije sektor en
dus kennisferlies.
•
De kennisoerdracht is net goed regele, wat ek soarget foar
kennisferlies.
•
Der is temin ynstream, wat soarget foar fergrizing yn de kennissektor.
•
It Ryk nimt tanimmend ôfstân oangeande guon kennisynstellings dêr’t
it mei ferantwurding oer draacht.

Gearfette yn in tabel:
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Taheakke 3: Karút fan politike stikken oer de
kennisynfrastruktuer fan it Frysk (oant 21-7-2020)
Ryk
1. Aanbieding 6e evaluatie en reactie Nederland op Europees Handvest
voor regionale talen of talen van minderheden. 21 july 2020. Link:
https://bit.ly/3jylTTV
2. Beantwoording kamervragen over Friese taal en cultuur. 7 april 2020.
Link: https://bit.ly/3mpOVH8
3. Kamervragen over Fries onderwijs, 15 maart 2020.
Link: https://bit.ly/3o6i0ch
4. Kamerbrief met reactie op toezeggingen over de Friese taal en
cultuur. 16 desimber 2019.
Link: https://bit.ly/31MlEhP
5. Aanbieding 6e evaluatie Nederland voor Europees Handvest voor
regionale talen of talen van minderheden. 5 novimber 2019. Link:
https://bit.ly/37Im64E
6. Aanbiedingsbrief derde monitoringscyclus Kaderverdrag over de
bescherming van nationale minderheden. 11 july 2019.
Link: https://bit.ly/3msQKmA
7. Aanbiedingsbrief bij 6e rapportage Raad van Europa over regionale
en minderheidstalen. 21 juny 2019.
Link: https://bit.ly/2Tto0O7
8. Kamerbrief over eindadvies DINGtiid Bestuursafspraak Friese taal en
cultuur 2019-2023. 25 april 2019.
Link: https://bit.ly/35HIwjI
9. Beantwoording Kamervragen over onderwijs in het Fries. 9 april 2019.
Link: https://bit.ly/34yUnkV
10. Kamerbrief stand van zaken erkende talen Fries en Nedersaksisch
(incl. BFTK en Taalschipper). 21 desimber 2018.
Link: https://bit.ly/31Q1Daq
Provinsje Fryslân
1. Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2020 (side 264: “In
te ûntwikkeljen Noardlike kennis- en ynnovaasjestrategy sil ferbûn
wurde oan it inisjatyf fan de RUG Campus, mei achtslaan op ús Fryske
ûnderwiis.“) 29-9-2020.
Link: https://bit.ly/3f4J47N
2. Begrutting 2021. (Side 74: “Welke resultaten willen we in 2021
behalen? Programmalijn Frysk yn ús ûnderwiis.”). 29 septimber 2020.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Link: https://bit.ly/36IlZUz
Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2020. (Side 242: “In
te ûntwikkeljen Noardlike kennis- en ynnovaasjestrategy sil ferbûn
wurde oan it inisjatyf fan de RUG Campus, mei achtslaan op ús Fryske
ûnderwiis.”). 13 maaie 2020.
Link: https://bit.ly/2IH9Eb6
Brief DS: Oersicht ofhannele moasjes en tasizzings. (Side 9: tasizzings
oangeande meartalich ûnderwiis, ferwurke yn de Nota Nij Poadium.)
25 maart 2020.
Link: https://bit.ly/3935x4f
Beleidsbrief Fryslân en Europa 2020-2023. (Side 17: “De regio kent
reeds een sterke kennisinfrastructuur met de aanwezigheid vanonder
andere het UMCG, de RUG, het MCL, Wetsus en NHL-Stenden”.) 27
febrewaris 2020.
Link: https://bit.ly/2HcNL2S
Antwurdbrief: FNP: Teloarstellende resultaten RUG Campus Fryslân.
18 febrewaris 2020.
Link: https://bit.ly/36MrHVk
Skriftlike fragen FNP oan deputearre De Rouwe oangeande
‘Teloarstellende resultaten RUG Campus Fryslân’. 15 jannewaris 2020.
Link: https://bit.ly/36MrHVk
Nota Nij Poadium 2021-2024: Keunst & kultuer, taal & ûnderwiis, en
erfgoed yn Fryslân. 7 jannewaris 2020.
Link: https://bit.ly/2IMpyRz
Beslútfoarming liearringsoerienkomst en finansjele posysje Fryske
Akademy. 17 desimber 2019. Link: https://bit.ly/32PwXq6 en taheakke
stikken:
•
Gateway Review. Health Check Fryske Akademy. 14 desimber 2018.
•
Rapport Taskforce Fryske Akademy. 29 augustus 2019.
•
Reactie op aanvullende vragen bij het rapport van de Taskforce
Fryske Akademy. 26 septimber 2019.
•
Brief KNAW reactie ‘Standpunt GS Fryske Akademy’. 4 oktober
2018.
•
Brief provinsje Fryslân oan KNAW oangeande
‘Liëringsovereenkomst en Gateway Review Fryske Akademy’. 7
oktober 2018.
•
Brief KNAW oangeande tsjinstferliening Fryske Akademy. 2
oktober 2019.
•
Liearringsoerienkomst Fryske Akademy en KNAW 2019. 3 july 2018.
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•

Liearringsoerienkomst Fryske Akademy en KNAW 1990.
12 febrewaris 1990.
•
Begruttingswiziging PS Fryske Akademy.
•
Brief DINGtiid oangeande Fryske Akademy. 25 oktober 2019.
•
Taljochting oan PS oangeande kommisjebehanneling PS-Utstel
Fryske Akademy. 13 desimber 2019.
10. PS útstel Rijks Universiteit Groningen/Campus Fryslân. 16 desimber
2015. Punt 9 op de wurklist. Link: https://bit.ly/2IAIcvX en taheakke
stikken:
•
RUG Campus Fryslân Ontwikkelplan. Oktober 2015.
•
RUG Campus Fryslân Kennisagenda 2015-2025. 19 jannewaris 2015.
•
Brief DS ekstra beslútpunt oan PS útstel RUG Campus Fryslan.
11 desimber 2015.
•
PS Utstel RUG Campus Fryslân (aangepast). 16 desimber 2015.

Taheakke 4: Karút fan mediaberjochten oer de kennis
fan it Frysk (oant 21-10-2020)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

‘Studinten meitsje harren soargen oer Fryske Akademy: “goed
ûndersyk is dreech”, Omrop Fryslân, 21 oktober 2020.
Link: https://bit.ly/3jidHa8
‘Minderheidstalen op de aginda yn Europa: “Nederlân moat oan de
bak”’, Omrop Fryslân, 15 oktober 2020.
Link: https://bit.ly/3jgARhh
‘Ekonomysk nut. Sûnder ‘spikers’ hâldt it Frysk syn jan-poepsplak’,
Leeuwarder Courant, 25 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/34f8KdT
‘De priis fan it Frysk’, Leeuwarder Courant, 25 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/3pEuIj4
‘Binne der noch Fryske tûzenpoaten?’, Leeuwarder Courant,
25 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/35djrNC
Deputearre Poepjes: “Ryk moat flink ynvestearje yn Frysk op skoalle”’,
It Nijs, 24 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/3kfcx0l
‘Kritysk rapport Ried fan Europa: Nederlân moat ûnderwiis ’fan en yn
it Frysk’ ferbetterje, Omrop Fryslân, 23 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/3dFBNuq
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

‘De Fryske taal fertsjinnet foaral gearwurking’, Friesch Dagblad,
22 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/36MXZQ4
‘Petitie Fryske Akademy komt op slim moment’, Leeuwarder Courant,
16 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/3o7J0YU
‘Aant Jelle Soepboer: minder nochter omgean mei de Fryske taal’’,
Omrop Fryslân, 16 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/3jgGTOX
‘Petysje Feitsma Fûns: Nije Akademydirekteur moat bân mei de
mienskip fersterkje’, Omrop Fryslân, 16 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/35fYxx5
‘Frisisten aller landen, verenigt u!’, Neerlandistiek, 15 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/35fxh1Z
‘Taalatlas lit sjen: Frysk noch lang net emansipearre’, Friesch Dagblad,
6 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/2HfTSmB
‘Literatueradviseur Tresoar: “It wurdt tiid foar in Fryske
skriuwersskoalle”’, Omrop Fryslân, 6 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/3keggeQ
‘Friestaligen voeden minder vaak in Fries op’, Friesch Dagblad,
2 septimber 2020.
Link: https://bit.ly/3dKwSYV
‘Critici: Friese baas voor Fryske Akademy’, Friesch Dagblad,
26 augustus 2020.
Link: https://bit.ly/34gZSVn
‘Europa wil meer uren Fries op de basisschool (45 minuten per week
is te weinig)’, Leeuwarder Courant, 5 augustus 2020.
Link: https://bit.ly/3o8lBq9
‘Friese taalkundigen missen kans om kennis op jongeren over te
dragen’, Friesch Dagblad, 24 july 2020.
Link: https://bit.ly/3jiuQjY
‘Deskundigen bekritiseren nieuw leerplan Fries als veel te vrijblijvend’,
Friesch Dagblad, 10 july 2020.
Link: https://bit.ly/2IH4wn2
‘Docent Nederlands én Fries worden in vier jaar: dubbel zoveel
kansen’, Friesch Dagblad, 9 july 2020.
Link: https://bit.ly/34gb1FP
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21. ‘Minister vindt dat opleiding Fries moet blijven’, Friesch Dagblad,
3 july 2020.
Link: https://bit.ly/2Tac3Nf
22. Rijk noemt Tresoar uniek, maar zegt samenwerking op, Friesch
Dagblad, 29 juny 2020.
Link: https://bit.ly/32PDtx4
23. ‘Minister Slob stjit Tresoar ôf, mar finansjele stipe bliuwt’, Omrop
Fryslân, 26 juny 2020.
Link: https://bit.ly/31qLRCz
24. ‘Langere zoektocht hoofd Fryske Akademy’, Leeuwarder Courant,
16 juny 2020.
Link: https://bit.ly/2FJEXka
25. ‘Fries op school is meer dan woordjes leren’, Friesch Dagblad,
13 juny 2020.
Link: https://bit.ly/2Tbj5Bo
26. ‘Folkshegeskoalle Terschelling vraagt 100.000 euro van provincie’,
Leeuwarder Courant, 10 juny 2020.
Link: https://bit.ly/3jgxt63
27. ‘Wittenskippers Fryske taal: As we ús fakgebiet rêde wolle, moat der
no aksje komme’, Omrop Fryslân, 10 juny 2020.
Link: https://bit.ly/2Hf34I8
28. ‘In heal jier Frysk studearje’, De Moanne, 10 juny 2020.
Link: https://bit.ly/3m3D3ub
29. ‘145 Learlingen ha eineksamen foar it fak Frysk dien’, Omrop Fryslân,
8 juny 2020.
Link: https://bit.ly/3jhpHsx
30. ‘Provinsje tsjin foarnimmen minister Slob om Tresoar ôf te stjitten’,
Omrop Fryslân, 8 maaie 2020.
Link: https://bit.ly/31sRG2u
31. ‘Fryske literatuer kin allinne groeie troch bettere lessen Frysk’, It Nijs,
5 maaie 2020.
Link: https://bit.ly/31m7Fiv
32. ‘Fryslân als laboratorium voor veldonderzoek naar minderheden’,
Friesch Dagblad, 7 maart 2020.
Link: https://bit.ly/38Pi4b7
33. ‘Miljoenen nodig voor ‘verwaarloosd’ Fries’, Leeuwarder Courant,
5 maart 2020.
Link: https://bit.ly/3pC1Yrq
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34. ‘Vlaming brengt het Fries terug op de universiteit van Utrecht’,
Friesch Dagblad, 3 maart 2020.
Link: https://bit.ly/2IHiohl
35. ‘Als een taal verdwijnt, verliezen we iets’, Leeuwarder Courant,
3 maart 2020.
Link: https://bit.ly/3o35Bps
36. ‘Van der Molen wil vragen in Fries stellen’, Friesch Dagblad,
14 febrewaris 2020.
Link: https://bit.ly/2IzN58t
37. ‘RUG: leerstoel Fries blijft behouden voor de toekomst’, Friesch
Dagblad, 1 febrewaris 2020.
Link: https://bit.ly/3pExKns
38. ‘Tweede rijkstaal verdient bescherming op universiteit’, Friesch
Dagblad, 29 jannewaris 2020.
Link: https://bit.ly/35Ay1jx
39. ‘Hoogleraren in de bres voor studie Fries’, Friesch Dagblad,
29 jannewaris 2020.
Link: https://bit.ly/2KhXTbJ
40. ‘De Rouwe mag zich voortaan richten op Fryske Akademy’, Friesch
Dagblad, 29 jannewaris 2020.
Link: https://bit.ly/2IIq2bu
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