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Onderwerp : Bentwurding skriftlike fragen oer learstoel Frysk oan de RuG

Achte hear Knol,

Jo skriftlike fragen op grCinfan kést 42 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen
op 8 novimber 2022, bentwurdzje wy as neikomt.

Ynlieding:
Nei in lange proseduere waard twa wiken lyn bekend dat de Ryksuniversiteit Grins nei eigen
sizzen yn Dr. Anne Merkuur in opfolger fan hat foar professor Goffe Jensma. De Provinsje
giet fansels net oer de bedriuwsfiering fan de RUG, mar de FNP fynt al dat de oerheid garant
stean moat foar it beskikber wêzen fan in folweardige universitére stódzje Frysk ynklusyf
learstoel en de mooglikheid op universitér nivo Fryske taal en kultuer te studearjen.

De ynfolling dy't de Ryksuniversiteit Grins no kiest by de learstoel Fryske taal en kultuerjout
oanlieding ta in tal fragen.

1. Konflikt en 'deal' Ryksuniversiteit —Provinsje Fryslán
It ófskied fan mjirkes professor Jensma siet der al in skoft oan te kommen. Yn de simmer fan
ferline fier hat de deputearre har soargen oer de status en takomst fan de learstoel Frysk yn
in brief oan it bestjoer fan de letterenfakulteit kenber makke. It Frysk moast in 'robuust
academisch karakter' hawwe. De dekaan fan dy fakulteit woe lykwols net dat de provinsje as
eksteme net-wittenskiplike partij in rol by de opfolging krije soe. Yn reaksje dérop hat it
kolleezje yn desimber in folweardige posysje fan de Fryske taal oan de Ryksuniversiteit
Grins easke en in rol by de oanstelling fan in nije heechlearaar Fryske taal- en letterkunde.
As de Ryksuniversiteit by dy 6fwizing bliuwe soe, dan soe de provinsje de Ryksuniversiteit
Grins de réch ta keare, ek wat de finansiering oangiet. Yn it brief skreau it kolleezje dat de
tfid kaam wie om it Frysk yn álde gloarje werom te bringen, en om de stódzje wer folslein en
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selsstannich te meitsjen. De dekaan gie net op de easken yn, der soe gjin selsstannige
Fryske master komme, omdat dér net geneichstudinten foar wêze soene en foar it opsetten
fan in master minimaal twa jier nedich is. Dêmeist joech de dekaan oan dat de learstoel
Frysk der hoe dan ek bliuwe soe, mei of sander de bydrage fan Fryslán.'

Op 19 oktober makke de Ryksuniversiteit Grins bekend dat it Dr. Anne Merkuur oansteld hat
om it Cmdersyken Dnderwiisop it méd fan de Fryske taal en kultuer stal tejaan. Dr. Merkuur
wurdt as Universitér Dosint oansteld en kombinearret har wurk mei har besteande
oanstelling oan de Fryske Akademy, wylst de liedingjaande taken de kommende perioade
troch in kollega fan de oplieding Minorities & Multilingualism l'itfierd wurde. Oer inkelde jierren
sil der op 'e nij socht wurde nei geskikte kandidaten foar de posysje fan heechlearaar, omdat
dy der no net wêze soene.2Dérnjonken sil der yn gearspraak mei de provinsje Fryslán in
helberensDndersyk dien wurde nei universitér en postakademysk Dndersykop it méd fan
Fryske taal en kultuer.3

Fraach 1.1:
In fier lyn easke it kolleezje in rol yn de opfolging fan de heechlearaar en in folweardige
posysje fan de Fryske taal oan de Ryksuniversiteit Grins. Yntuskenhat it kolleezje him
tefreden steld mei de ynfolling fan de taak troch in parttime universitér dosint. Dat liket yn
tsjinspraak mei de eardere uterings fan it kolleezje. Wat is neffens it kolleezje in folweardige
posysje fan de Fryske taal oan de universiteit?

Antwurd fraach 1.1:
Dat is in robeistemaster Frisistyk dér't kennis oerbrocht wurdt en opdien wurde kin
oangeande allerhande fasetten fan it Frysk. In master dy't Cinderlieding stiet fan in
heechlearaar mei in folsleine oanstelling.

Fraach 1.2
Yn earste ynstánsje waard socht om in nije heechlearaar. Doe't dy proseduere mislearre wie,
is de nije universitér dosint bitten de kommisje om beneamd. Neffens de mjirkes professor
Jensma4wie dat net reglemintér en soene der wol kandidaten wêze dy't oan de easken
foldogge. De Ryksuniversiteit jout oan dat it oer in tal jierren de fakatuere foar in
heechlearaar op 'e nij iepenstelle sil. Hat it kolleezje ynsjoch yn de reden wêrom't dy
fakatuere foar in heechlearaar Fryske Taal en Kultuer net iepenstean bliuwt of wêrom't net in
twadde rfinte opstarten is? Wêrom wie der net de mooglikheid foar oare kandidaten om har
as universitér dosint te oppenearjen?

Antwurd fraach 1.2
Dér hawwe wy gjin folslein ynsjoch yn. Yn de petearen mei de RuG is wol de needsaak
beklamme om fakgroep Frysk net lang sCinderiennige foarm fan opfolging fungearje te litten.

Fraach 1.3

1 UKrant.nl, 'Friesland wil meedenken maar letteren zegt: it kin net', 28 juny 2021; 'Provincie Ftyslán zet RUG
voor het blok: wij doen mee of wij gaan weg', 3 desimber 2021; 'RUG herhaalt: geen bemoeienis Fryslán bij be-
noeming hoogleraar Friese taal', 8 desimber 2021; Friesch Dagblad, 'Poepjes houdt voet bij stuk in botsing met
RUG over opleidingen Fries', 14 desimber 2021;
2 Leeuwarder Courant, 'Anne Merkuur uit Oudehaske wordt universitair docent Fries aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen (maar een hoogleraar is niet gevonden)', 19 oktober 2022
3 Rijksuniversiteit Groningen, parseberjocht: 'RUG investeert in samenwerking bij bestudering Friese taal en
cultuur', 19 oktober 2022;
4 Leeuwarder Courant, 'Emeritus hoogleraar Goffe Jensma: benoeming van RUG-docent Anne Merkuur is 'onre-
glementair', 19 oktober 2022; Omrop Fryslán, Vensma: "Beneaming Merkuur foar Frysk oan de RUG is snírtslach
foar it Frysk-, 19 oktober 2022;

- 2 / 10 - C.Jsmerkteken: 02049604

0
• mat

0;-,1



provinsje fryslán <re
provincie fryslán rij

In heechlearaar hat binnen de universiteit in folie hegere rang en mear te sizzen oer de
ótfiering fan it belied fan de fakulteit as in universitér dosint. Dat soe te koste gean kinne fan
it Frysk oan de Ryksuniversiteit. Hoe sjocht it kolleezje dêmei? Soe it kolleezje druk
Cdoefenjewolle op de Ryksuniversiteit om sa gau as mooglik wer in heechlearaar te krijen?

Antwurd fraach 1.3
Dat binne wy mei jo iens. Wy hawwe alle war dien en krij dy heechlearaar. Déroer bliuwe wy
ek nei de beneaming fan de universitér dosint yn petear mei de RuG.

Fraach 1.4
It Cmderwiisen andersyk op it mêd fan de Fryske Taal en Kultuer is Cmderbrochtyn in track
binnen de Bacheloroplieding Minorities & Multilingualism. Kin it kolleezje oertsjogjend
oanjaan wêrom it tinkt dat Frysk as in track in 'robuust academisch karakter' hawwe kin? As
it kolleezje dat net kin, wêrom hat it dan twa wiken lyn sa 'n posityf ICidhearre litten oer de
keazen oplossing?

Antwurd fraach 1.4
Neffens it kolleezje is it Frysk as track binnen in oare oplieding net roloCist.Wy fine wol, dat
dit in in groeimodel is yn de earste faze. Dit moat trochgroeie nei in folweardige master
Frisistyk. Dat hawwe wy ek by de RuG oanysin.

Fraach 1.5
Neffens de dekaan, professor Thony Visser fan de letterenfakulteit binne der net foldwaande
studinten foar in selsstannige oplieding Frysk.
Kin it kolleezje oanjaan wat it probleem is? Hoefolie studinten moatte der wêze foar in
selsstannige oplieding? Is dér in wetlik minimum foar, of hinget it gear mei de bekostiging fan
de stódzje? Yn dat ferbán, hoe ferháldt him dat mei de rynske bydrage fan Provinsje en Ryk
foar it yn stán hálden fan de learstoel Frysk? 5

Antwurd fraach 1.5
Oer de oarsaak fan it lege tal studinten hawwe Cisferskate sinjalen berikt. Neist it feit dat de
Frisistyk as lytse stCidzjenei alle gedachten nea in hiel soad studinten ICikesil, is Cisek wol
sketst dat it net altyd like maklik is om it Frysk as byfak noch te folgjen. Dy omstannichheden
moatte optimalisearre wurde. Wat Cisoanbelanget is it Citgongspuntdat it Frysk in offisjele
taal is yn Fryslán, dy't allinnich om dy reden al in selsstannige oplieding oan de universiteit
fertsjinnet. De finánsjes binne foar de provinsje net it probleem, dat hawwe wy ek by de RuG
oanjCin.

Fraach 1.6
Neffens professor Visser kostet it opsetten fan in Master mear as twafier. As der no mei
begin wurdt, soe dy dus yn 2024 begjinne kinne. Wit it kolleezje oft der dan no yntusken wol
wurke wurdt oan sa 'n Master?

Antwurd fraach 1.6:

5 Omrop Fryslán, DINGtiid: "RUG moat jild efterCitlizze en hie earder heechlearaar sykje moatten-, 20 oktober
2022;
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Nee, dat is noch net it gefal. De RuG hat yn de petearen mei de provinsje hieltyd oanjCindat
sy net foarCitrinnewolle op de ynrjochting fan de learstoel of oplieding, fowl de opfolger fan
professor Jensma beneamd is. Dat is pas op 1 desimber o.s., dérnei sil soks earst oan 'e
oarder wêze.

2. Bachelor Minorities & Multilingualism
Yn 2013 is it Bachelor-programma Minorities & Multilingualism (M&M) opsetten as opfolger
fan de oplieding Fryske Taal en Kultuer, dat doe foaral in tale-oplieding wie. By M&M leare
studinten mear oer de taalkundige, kulturele en politike aspekten fan minderheden en har
talen, derby wurde de trije noardlike provinsjes as lokaal laboratoarium brókt. Binnen it
programma kin in spesjalisaasje Frysk of in oare minderheidstaal en/of kultuer keazen
wurde. Yn 2020 advisearre it akkreditaasjepanel om it profyl fierder oan te skerpjen en der
foar te soargjen dat de fokus op minderheidstalen lein wurdt. It panel stipe de fersterking fan
de Fryske track.6

Fraach 2.1
Mei de ferfanging fan in heechlearaar troch in parttime universitér dosint en in stef dy't foar in
wichtich part gjin eftergrisinop it tried fan de Fryske Taal en Kultuer hat, liket it der op dat it
Fryske elemint fan de oplieding earder swakker as sterker wurdt. Dermei soe de
akkreditaasje fan de oplieding by de folgjende syklus (yn 2025) yn gefaar komme kinne.
Sjocht it kolleezje dat gefaar ek, en as dat it gefal is, wat sil it kolleezje der oan dwaan om
dat foar te kommen?

Antwurd fraach 2.1
Ja dat sjogge wy ek. Ut soarte sille wy mei de RuG yn petear bliuwe oer de takomstige
Cintwikkelingsen harren fergje dat de oplieding fersterke wurdt sadat de akkreditaasje mei in
posityf resultaat trochrCinwurdt.

Fraach 2.2
Is it by it kolleezje bekend oft njonken de nije universiter dosint stappen set wurde om de
track Fryske Taal en Kultuer te fersterkjen?

Antwurd fraach 2.2
Nee, dat is ûs noch net bekend.

3. Ofspraken Ryk en Provinsje
Yn de besteande Bestjoers«spraak Fryske taal en kultuer 2019-20237stiet dat der in
learstoel Fryske taal- en letterkunde bestiet oan de Ryksuniversiteit Grins. Foar dy learstoel
begrutsje, njonken it reguliere jild ót de begrutting fan OCVV,sawol it Ryk as de provinsje
Fryslán elk in bydrage fan € 110.000 per jier. Yn oanfoiling op de Bestjoers«spraak hawwe
de provinsje en it Ryk yn april fan ditfier it Sichtberensakkoare Frysk/Fryske taal sletten. Dy
«spraken binne mei basearre op de yntemasjonale ferplichtingen dy't de Nederlánske Steat
oangien is en dy't ynhálde dat Nederlán de stódzje en Cindersykfan it Frysk oan

6 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO, 'Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de
opleiding wo-bachelor Minorities & Multilingualism van de Rijksuniversiteit Groningen', 30 juny 2014; 'Bevestiging
behoud accreditatie bestaande opleiding wo-bachelor Minorities & Multilingualism van Rijksuniversiteit Gronin-
gen', 27 july 2020;
7 Bestjoerstifspraak Fryske Taal en Kultuer 2019-2023
8 Sichtberensakkoart Frysk/Fryske Taal
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universiteiten stimulearje moat en dat der in mooglikheid wêze moat om it Frysk as fak oan
de universiteit en yn it heger Underwiiste studearjen.9

Fraach 3.1.
De besteande Bestjoers«spraak rint yn 2023 "bf.Mei it each op hoe't de Ryksuniversiteit
Grins omgiet mei de ynfolling fan de learstoel soe it better wêze om folie dódliker «spraken
te meitsjen oer de easken wêroan't dy learstoel foldwaan moat. Is it kolleezje ree en lis sokke
binende betingsten fést ~1 de learstoel oan foldwaan moat? Binne dér mei de RUG
«spraken oer makke en as dat it gefal is, wat binne dy «spraken?

Antwurd 3.1
Yn desimber 2019 is der oan de RuG in begruttingssubsydzje ferliend foar de aktiviteit
leerstoel Friese taal- en letterkunde Rijksuniversiteit Groningen 2019-2023'. Dat is
konfoarm de folsleine oanfraach lykas de RuG dy by Usyntsjinne hat. In beskikking is altyd
op basis fan betingsten. Yn dit gefal binne dy as folget:

1. U voert het project uit zoals u in uw aanvraag hebt aangegeven;
2. Bij de start van het project dient de RUG/LFTL een globale begroting in voor de gehele

periode 2019 tot en met 2023. Deze begroting, waarin ook de door de RUG toegezegde
subsidie ter hoogte van het salaris van de zittend hoogleraar is betrokken, wordt door de
leerstoel (RUG/LFTL] gespecificeerd in een jaarlijks voor 1 januari in te leveren en even-
tueel in overleg bij te stellen jaarplan (zie bijlage 1 voor de Begroting 2019-2023 en bij-
lage 2 voor het Jaarplan 2019).

3. Tevens levert de RUG/LFTL jaarlijks vóór 1 maart een rapportage in over de financiële
uitvoering van het programma, te beginnen per 1 maart 2020.

4. Als wij dat van u vragen, toont u aan dat de activiteiten waar u subsidie voor heeft ge-
kregen, zijn uitgevoerd. Hiervoor kunt u de rapportageverplichtingen die reeds bij u zijn
opgelegd hanteren als een juiste wijze van verantwoorden.

5. Halfjaarlijks vindt, bij monde van de hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde, een inhou-
delijk overleg plaats tussen RUG/LFTL en de Provincie Fryslan over de in de verslagpe-
riode gemaakte vorderingen van het project. Deze overleggen vinden plaats in maart en
in september.

6. De RUG belooft de leerstoel Friese Taal- en Letterkunde in stand te houden tenminste
tot en zo mogelijk langer dan het einde van de huidige subsidieperiode, daarbij rekening
houdend met een toekomstgerichte personeelsopbouw bedoeld om de duurzaamheid
van de opleiding te borgen. Overleg over verlenging van de overeenkomst met opnieuw
minimaal 5 jaar maakt deel uit van de tussenevaluatie van de BFTK, in 2020/2021.

7. RUG/Faculteit Letteren gaat de verplichting aan om in de lopende subsidieperiode pro-
actief en binnen haar vermogen de positie van het onderwijs in de Friese specialisatie-
track te bevorderen en te versterken. Daarbij valt te denken aan de instelling en uitvoe-
ring van een of meer universitaire minoren om zo de Friese studentengemeenschap te
bedienen, aan bevordering van openstelling van Friese vakken voor studenten uit ande-
re studierichtingen, enz.

8. De provincie Fryslan kan de RUG/LFTL aanspreken op de in dit schrijven geformuleerde
subsidievoorwaarden.

9. Het kan zijn dat u de activiteiten waarvoor deze subsidie is bedoeld, niet, niet op tijd of
niet helemaal kunt uitvoeren. Ook kan het zijn dat u niet meer aan de verplichtingen kunt
voldoen. Dat moet u altijd direct en schriftelijk aan ons melden.

9 Europeesk Hánfést foar regionale of minderheidstalen, kést 7 sub 1 h en kést 8 sub 1 e ii;
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Als u dat niet op tijd doet of dit in het geheel nalaat, kunnen wij het verleende subsidie-
bedrag met 3% verlagen;

10. U moet alle stukken die met deze subsidie te maken hebben, minimaal vijfjaar bewaren.

Fraach 3.2
Wat fynt it kolleezje der fan dat der foar it Frysk On inkelde folweardige Bachelor en
MasterstOdzjebestiet? En dat foar in taal mei mear as 350.000 memmetaal-sprekkers yn
Fryslán.1°Is it, ek neffens it kolleezje, net beskamsum?

Antwurd fraach 3.2
Wy binne fan miening dat it Frysk in folweardige Bachelor en MasterstCidzjefertsjinnet. It
bliuwt Cisynset om dat te berikken.

Fraach 3.3
Fynt it kolleezje ek dat Otde Ontjouwingsblykt dat wet/ik" féstlein wurde moat dat der in
folweardige learstoel Fryske Taal en Kultuer mei dérby in oplieding en in stêf bestean moat
yn Neder/án? Wol it kolleezje him dér sterk foar meitsje by it Ryk?

Antwurd 3.3
Beide fragen beántwurdzje wy mei ja.

Fraach 3.2
Hat it kolleezje ynsjoch of ynformaasje oer wat de minimale ynháld fan in folweardige stódzje
Fryske Taal en Kultuer wêze moatte soe? Foldocht de opset fan de stódzje Minorities &
Multilingualism mei de track Frysk dér neffens it kolleezje yn de nije situaasje oan?

Antwurd fraach 3.2
Nee, dat hawwe wy net. Dat is wat Cisoangiet ek Cinderwerpfan in helberens0ndersyk dat wy
mei de RuG Citfierelitte wolle.

4. Keamerfragen stedzje Frysk en oantreklikens foar studinten
De minister fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip skreau yn antwurd op Keamerfragen12dat
hja Kin dat it fan belang is dat de eintwikkelingfan de Fryske taal te fersterken en dat der
wurke wurde moat om de oantreklikens fan de universitére talen-opliedingen foar aspirant-
studinten te fergrutsjen. It doel dérfan is om mear studinten op te lieden mei relevante kennis
en feardichheden foar maatskippij en wurkfjild. Benammen yn ferbán mei de tekoarten oan
leararen yn it fuortset 0nderwiis, moat neffens de minister prioriteit jeinwurde oan 0.o. de
universitére talen-oplieding Frysk en moat it Onderwiisoanbodyn de hjoeddeistige omfang
bestean bliuwe. Yn har antwurden reflektearre de minister fierder op de mooglikheid fan in
beheining fan it kolleezjejild foar studinten dy't Frysk as twadde stklzje folgje.

Fraach 4.1
Is it kolleezje fan miening dat mei de nije opset fan de learstoel Fryske taal en kultuer de
Ontwikkelingfan de Fryske taal fersterke wurdt en de oantreklikheid foar aspirant-studinten
fergrutte wurdt?

10 Provinsje Fryslán, De Fryske Taalatlas 2020, Friese taal in beeld, 2020;
11Friesch Dagblad, Peter Halbersma, 'Universitaire opleiding Fries moet in de wet', 28 oktober 2022;
12 Aanhangsel Handelingen /12019/20, nr. 3398;
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Antwurd fraach 4.2
Omdat de nije opset fan de learstoel noch CinfoldwaandeCitwurkeis troch de RuG, kinne wy
dy fraach noch net bentwurdzje.

Fraach 4.2
Tinkt it kolleezje dat der mei dy opset foldwaande studinten Frysk oplaat wurde sille dy't de
kennis en feardichheden hawwe om yn it grutte ferlet yn bygelyks it ónderwiis, media,
oerheid, beliedsantwikkeling ensfh. te foldwaan?

Antwurd 4.2
Omdat de nije opset fan de learstoel noch CinfoldwaandeCitwurkeis troch de RuG, kinne wy
dy fraach noch net bentwurdzje. Mar dat is wis wol it stribjen fan Cis~1 de oplieding oan
foldwaan moatte soe.

Fraach 4.3
Kin it kolleezje in ynskatting meitsje fan hoefolie studinten op akademysk en HBU-nivo der
de kommende jierren nedich binne om de ambysjes fan de provinsje oangeande de Fryske
taal (bygelyks Taalplan 2030, sichtberens Frysk) te heljen?

Antwurd fraach 4.3
Dat fine wy op dit stuit hiel lestich om yn te skatten. Foar it folweardich rjocht dwaan oan it
Frysk op alle nivo's, binne der goed opiate studinten nedich dy't op ferskate domeinen as
wittenskippers, sjoernalisten, dosinten, beliedsmakkers, taaleksperts ensfh. oan it wurk
kinne. Troch Cisynset op Taalplan Frysk, sjogge wy bygelyks dat it tal studinten oan de
learare-oplieding al tanimt.

Fraach 4.4
Hat it kolleezje sónt de uterings fan de minister yn 2020 weet fan plannen fan it Ryk om it
makliker te meitsjen om Frysk te studearjen, bygelyks troch beheiningen of fuortfallen fan it
kolleezjejild foar Frysk (of oare talen) as in twadde stódzje? As dat net sa is, wêrom dan net.
Hat it kolleezje der by de minister op oantrune yn de ejfrOnejierren?

Antwurd fraach 4.4
Nee, dat hawwe wy net. Yn de oerlizzen mei OCW hat it ministearje oant no ta hieltyd
oanjaan dat sy lumpsum-finansiering oan de universiteit jouwe en dat de ynrjochting fan de
stCidzjesen de betingsten it foech is fan de universiteit. Yn it ramt fan de nije BFTK en de
Cintwikkelingsyn Grins, sette wy dit punt seker wer op de aginda.

Fraach 4.5
Mocht it Ryk gjin plannen foar in beheining fan it kolleezjejild foar Frysk as in twadde stódzje
hawwe, soe it dan in idee wêze dat in eifspraakoer de bekostiging dérfan yn de nije
Bestjoerseifspraak mei it Ryk oppakt wurdt? It giet ommers mar om in relatyf lyts groepke
studinten.

Antwurd fraach 4.5
Dat fine wy yn de basis in goed idee.

5. Rapportaazje Nederlán oer ferplichtingen Hánfést
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It komitee fan ministers fan de Ried fan Europa hat Nederlán yn 2020 noch oproppen om it
Cinderwiisfan en yn it Frysk op alle nivo's te fersterkjen.13Omdat der in grut tekoart oan
dosinten Frysk is, fynt it Komitee fan Eksperts it nedich dat der op it méd fan de dosinten-
oplieding pro-aktive maatregels naam wurde moatte.14Neffens de sánde rapportaazje (2021)
fan Nederlán oer de tapassing fan it Hánfést15wurdt der semi2018/2019 wurke oan nije
mooglikheden foar gearwurking binnen de hiele Fryske kennisynfrastruktuer. De minister hat
de letteren-fakulteiten fersocht om foar de simmer fan 2021 tariedende aktiviteiten konkreet
te meitsjen om de oantreklikens fan it tinderwiis yn it Frysk en oare talen te fergrutsjen, sadat
yn 2022/2023 de earste feroaringen trochfierd wurde kinne.

Fraach 5.1
Kin it kolleezje oanjaan wat Nederlán (Ryk en Provinsje) sont de oprop fan it Komitee fan
Ministers dien hat om it Cinderwiisfan en yn it Frysk op alle nivo's te fersterkjen?

Antwurd fraach 5.1
Oer Uskrewearjen oangeande it Frysk yn it Underwiishawwe wy jo de 6frUnejierren in tal
kear ynformearre. Foar de komplete ynformaasje fervvizewy jo nei brief 01988055 yn april
2022, brief 01954431 yn jannewaris 2022, brief 01853057 yn april 2021, brief 01803275 yn
oktober 2020, brief 01747782 yn maart 2020 en brief 01678466 yn july 2019. Meikoarten sit
der in nije update nei jo Steaten ferstjoerd wurde.

Fraach 5.2
Is it kolleezje op de hichte oft en hokker pro-aktive maatregels der op it méd fan de dosinten-
oplieding naam binne? Yn it gefal dy (noch) net naam binne, wêrom dan (noch) net?

Antwurd fraach 5.2
Wy binne net op de hichte fan de maatregels dy't nommen binne by de RuG op it méd fan de
dosinte-oplieding Frysk (le graads foech). De RuG hat it 6frUnejier hieltyd oanjUndat sy oer
de ynrjochting earst fierder prte kinne as de opfolging fan prof. Jensma regele wie. Yn
Fryslán is it mooglik om de oplieding ta dosint Frysk te folgjen by de NHL Stenden
Hegeskoalle. Dy oplieding (2e graads foech) kin foltiid of yn dieltiid folge wurde. Dérneist
binne der binnen Taalplan Frysk 2030 ambysjes foar in 5-jierrige pabil wêryn't studinten de
káns krije om neist it foech foar it basisCinderwiisek in twaddegraads foech Frysk te heljen.
Ek binne der mooglikheden foar by- en neiskoalling foar leararen yn it prim& Underwiisen
dosinten yn it fuortset Underwiisom de Fryske lessen ta in heger nivo te bringen. Wy fine dat
in tige wichtich Underdiel fan Taalplan Frysk 2030.

Fraach 5.3
Wat is der konkreet troch de letterenfakulteiten (yn Grins, mar ek by oare universiteiten ~1
oandacht oan it Frysk yin wurdt) dien om de oantreklikens fan it Cinderwiisfan it Frysk te
fergrutsjen? Binne dy earste feroaringen (te goede) yntusken al trochfierd?

13 Recommendation CM/RecChL(2020)3 of the Committee of Ministers to member States on the application of the
European Charter for Regional or Minority Languages by the Netherlands, 23 septimber 2020;
14 Rapportage door de expertcommissie voorgelegd aan het Comité van Ministersvan de Raad van Europa in
overeenstemming met artikel 16 van het Handvest, Zesde rapportage, 5 novimber 2019;
15 Zevende Rapportage van Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minder-
heden, maaie 2021;
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Antwurd fraach 5.3
De letterenfakulteit yn Grins hat wurke neffens de oanfraach dy't sy yn 2019 by (Jsdien
hawwe. Désr binne gjin oare spesifike aktiviteiten neist Cintwikkele.Boppedat hawwe fanwege
de koroana en in mindere personiele besetting de reguliere wurksumheden de 6frCinetwa jier
Cinderdruk stien.

6. Universitére frisistyk en advys DINGtiid
Earder koenen minsken de Fryske taal op ferskillende universiteiten yn Nederlán
bestudearje, mar troch it ótklaaien fan talestódzjes kin dat no allinne noch mar yn Grins, en
dat is ek al in oantal jierren gjin folsleine stódzje mear, mar in 'track' yn de Ingelsktalige
oplieding Minorities & Multilingualism. De Fryske Akademy16fersoarget mei bysóndere
learstuollen Ondersyken ónderwiis op it méd fan frisistyk en de skiednis fan Fryslán en
hósfestet yn Ljouwert ek promovendy. Dérneist binne der yn Dótslán learstuollen Frisistyk
oan de universiteiten fan Kiel en Flensburg'', dy't har benammen rjochtsje op it Frysk dat yn
it noarden fan Dótslán sprutsen wurdt troch sa'n 10.000 Noard-Friezen.

Yn jannewaris 2021 kamen plannen nei bCitenom in Master Frisistyk oan te bieden yn it
gebou fan de RUG Campus Fryslán yn Ljouwert. Ek de Fryske Akademy, Tresoar en de AfCik
en soene dér in rol by spylje kinne" De plannen binne tsjinholden troch it bestjoer fan de
letterenfakulteit.

Yn oerlis mei it Ryk en de provinsje Fryslán hat DINGtiid yn de simmer fan 2021 besletten
om in ferdjipjend advystrajekt op it méd fan de universitére frisistyk oan te gean. Neffens
DINGtiid binne de heechleararen frisistyk de akademyske oplieders fan de Fryske taal en
kinne de posysje, de behearsking en, eiteinlik,it gebra fan it Frysk allinne stimulearre wurde
as men op heechleararen weromfalle kin dy't oer de autoriteit, kennis, fyzje en netwurk op it
méd fan de Fryske taal beskikke. Sy moatte de omstannichheden kreëarje foar de nedige
Citstreamfan dosinten, beliedsmakkers, wittenskippers en oare professionals yn it fjild. Yn
jannewaris tocht DINGtiid dat de wichtichste oanrikkemandaasjes foar de simmer fan 2022
helder wêze soene.'

Fraach 6.1
Is it kolleezje op de hichte fan de oanrikkemandaasjes dy't Citit advys-trajekt fan DINGtiid
kaam binne. As dat sa is, kin it kolleezje dy dan mei de Steaten die/c? As dat net sa is, is it
kolleezje bekend mei de redenen dat it advys en/of de oanrikkemandaasjes der (noch) net
binne?

Antwurd fraach 6.1
Nee, dat is noch net ree. DINGtiid is dérby ek 6fhinklik fan tredden. As it advys ferskynt,
publisearret DINGtiid dat ek op harren webside. Dér sille wy jo fan op de hichte bringe.

16 Fryske Akademy (fryske-akademy.n1).1' Fachrichtung Frisistik (uni-kiel.de), Friesisches Seminar (uni-flensburd.de)
18 Friesch Dagblad, 'Master frisistiek in Leeuwarden in beeld', 19 jannewaris 2021; Omrop Fryslán, Universiteit
wol masteroplieding Frysk yn Ljouwert: "In hiel slachbeammesirkus", 19 jannewaris 2021;
19 DINGtiid, brief oan de Ryksuniversiteit Grins, oangeande: 'ynput foar profyl nije heechlearaar Fryske taal en
kultuer', 10 jannewaris 2022; 'Op `esyk nel nije dynatnyk. Advysnotysje oangeande de kennisynfrastruktuer fan it
Frysk', desimber 2020;
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Fraach 6.2
Wit it kolleezje wat de reden is wêrom't de masteroplieding Ftysk oan de RUG Campus
Fryslán de ófrone twafier net fan de grfin kaam is? Is it kolleezje belutsen west by de
gearwurking tusken de ferskillende partijen om dérnei ta te wurkjen?

Antwurd fraach 6.2
De RuG is gjin foarstanner fan it Citwreidzjenfan it tal masteropliedings. Sy steane op it
stánpunt dat in master net it Citgongspuntwêze moat, mar in deeglike oplieding en
substansjele studinte-oantallen. Boppedat is it ryksbelied om hoeden om te gean mei it tal
(nije)masteropliedings foar de RuG oanlieding om 6fwizend te stean tsjinoer in selsstannige
MA Frisistyk.

Fraach 6.3
De dekaan fan de letterenfakulteit, professor Thony Visser is ek lid fan de Ried fan
Tafersjoch en wie earder de kontaktpersoan foar de Ried fan Tafersjoch by de seleksje fan
de nije direkteur-bestjoerder fan de Fryske Akademy.2°Hoe tinkt it kolleezje oer dizze
ferminging fan rollen troch de dekaan? Tinkt it kolleezje dat it in rol spile hat by de oplossing
dy't keazen is?

Antwurd fraach 6.3
Dizze rollen binne tabedield en kenne gjin juridyske beheining. It kolleezje hat der betrouwen
yn dat de grCinháldingfan elkenien dy't mei de Fryske taal dwaande is, in suvere is.

Fraach 6.4
Is der yn de petearen tusken de Provinsje en de RUG oer de ynfolling fan de heechlearaar
Fryske Taal en Kultuer ek yn bredere sin praat oer de Cintwikkelingfan de RUG Campus
Frysk? As dat it gefal is, wat wie de ynháld fan dy petearen? Tinkt it kolleezje dat der mooglik
yn de takomst in Master Ftysk yn Ljouwert komt? As dat net sa is, wêrom net?

Antwurd fraach 6.4
Ja. Op ferskate mominten is praat oer de Cintwikkelingfan de Campus en it mooglike
ferhCizjenfan de learstoel Frysk nei Ljouwert konfoarm it advysrapport fan de Taskforce
Fryske Akademy. Déroer is it draachflak by de RuG op dit stuit net grut. Yn it ramt fan de
Cintwikkelingsoangeande de kennisynfrastruktuer wolle wy as provinsje dat wol op de
wurklist hálde.

Mei nu achtinge,

Deputearke\Steatenfan Fryslán,

, foarsittes--

ers, MSc, sekretaris

20Fryske Akademy, `FryskeAkademy zoekt directeur-bestuurder', foarjier 2020;
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