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Voorwoord

De Handreiking voor het schoolexamen die voor u ligt, hoort bij de vernieuwingen die
in 2007 zullen ingaan in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.
Basis voor deze vernieuwingen is de ministeriële nota Ruimte laten en keuzes bieden
in de tweede fase havo en vwo (2003), waarvan de leidende gedachte is dat scholen
meer vrijheid en keuzemogelijkheden moeten krijgen voor de invulling van hun
onderwijs in de tweede fase.
Daartoe zijn de examenprogramma’s voor alle vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen
dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan
voorheen het geval was.
Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu,
binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten.
Bij dit laatste biedt SLO, op verzoek van OCW, steun in de vorm van handreikingen
per vak, waarvan dit er één is. De handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor
de inrichting van het schoolexamen, die gezien het bovenstaande een nietvoorschrijvend karakter dragen.
Zij zijn gebaseerd op de expertise van de vakinhoudelijk medewerkers van SLO, en in
veel gevallen ook op overleg met de vakinhoudelijke vereniging en/of raadpleging van
het veld via Veldadvisering.
Iedere handreiking opent met een beschrijving van de positie van het vak in de
vernieuwde tweede fase, en een weergave van de veranderingen ten opzichte van het
nu nog vigerende examenprogramma.
Daarna wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen het havo- en het
vwo-programma, en op de verdeling van de leerstof over het centraal examen en het
schoolexamen. (Dit bij de vakken waar het van toepassing is).
Vervolgens worden de eindtermen voor het schoolexamen uitgelegd en toegelicht.
De mogelijkheden voor toetsing van de eindtermen in het schoolexamen worden
geschetst, en suggesties worden gedaan voor weging van de verschillende toetsen.
Tenslotte wordt ingegaan op afstemmingsmogelijkheden met andere vakken in de
tweede fase, en wordt besproken welke mogelijkheden scholen vanaf 2007 hebben om
eigen onderdelen toe te voegen aan de onderdelen die in het schoolexamen wettelijk
voorgeschreven zijn.
We hopen dat onze handreikingen de weg naar de scholen zullen vinden, en dat ze
voor docenten een steun zullen zijn bij het zelf vormgeven van de inrichting van hun
schoolexamen.
Helge Bonset
projectleider Herziening examenprogramma’s havo/vwo
Hetty Mulder
programmamanager tweede fase
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1.

Fries in de nieuwe tweede fase

De positie van het vak Friese taal en cultuur in de vernieuwde tweede fase wordt als
volgt.
- Op havo en vwo kan Fries (als moderne taal) in het profieldeel Cultuur en
maatschappij als verplicht vak of als profielkeuzevak gekozen worden.
- Op havo en vwo kan Fries (als moderne taal) in het profieldeel Economie en
maatschappij als profielkeuzevak gekozen worden.
- Op het vwo kan Fries (naast Engels) als moderne taal gekozen worden in het
gemeenschappelijk deel.
- Op havo en vwo kan Fries (als moderne taal) in alle profielen in het vrije deel
worden gekozen.
Friese taal en cultuur in de nieuwe tweede fase beslaat 480 studielasturen voor vwo,
en 400 voor havo. Dat is respectievelijk 80 en 40 uren meer dan het was.
Welke veranderingen zijn er nog meer in het nieuwe examenprogramma Friese taal en
cultuur ten opzichte van het oude?
In de eerste plaats bevat het nieuwe examenprogramma minder, en veel globalere
eindtermen, evenals trouwens de examenprogramma’s van alle andere vakken. Dit om
docenten en scholen meer keuzevrijheid te bieden bij de invulling van het
examenprogramma (zie het Voorwoord).
In de tweede plaats is de relatie met het examenprogramma Nederlands veranderd. Dit
betekent dat het examenprogramma Friese taal en cultuur niet meer zoveel mogelijk
overeenkomsten heeft met dat van Nederlands, maar dat de afstemming vergroot is:
wat bij Nederlands al geleerd wordt, hoeft bij Fries niet nog eens onderwezen en
getoetst te worden. Specifiek betekent dit ten opzicht van het oude programma dat het
domein Argumenteren en de verwijzingen daarnaar bij Mondelinge vaardigheid en
Schrijfvaardigheid bij het examenprogramma vervallen zijn.
De derde verandering is dat de deelvakkenstructuur voor havo niet meer bestaat. Deze
verandering geldt ook voor de andere moderne talen. Net als in vwo kunnen
leerlingen in het havo Fries niet meer als deelvak kiezen. De verschillen tussen havo
en vwo zijn door deze drie veranderingen in dit opzicht verminderd (zie hoofdstuk 2).
Binnen het vak Friese taal en cultuur is de keuzeruimte voor scholen en leerlingen
echter wel vergroot.
De vierde verandering is dat ook eindtermen opgenomen zijn die betrekking hebben
op kennis over Friese taal en cultuur. Deze eindtermen zijn nieuw ten opzichte van het
vorige programma.
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De vijfde verandering zit hem in de keuzevrijheid die het programma biedt. Naast
verplichte domeinen zijn er keuzedomeinen. Het verplicht gemeenschappelijke deel
bestaat uit:
domein A (Leesvaardigheid);
domein E (Friese taal en cultuur) behoudens de laatste, gecursiveerde eindtermen;
domein F (Oriëntatie op studie en beroep).
Er moeten minstens twee domeinen gekozen worden uit de keuzedomeinen B
(Mondelinge vaardigheid), C (Schrijfvaardigheid), D (Literatuur), E (Friese taal en
cultuur; zie de gecursiveerde eindtermen). In de vrije ruimte kunnen eventueel nog
andere domeinen gekozen worden.
In schema:
Verplicht deel
A. Leesvaardigheid (CSE)
E. Friese taal en cultuur
F. Oriëntatie op studie en beroep

Naar keuze twee domeinen uit
B. Mondelinge vaardigheden
C. Schrijfvaardigheid
D. Literatuur
E. Verdieping/verbreding Friese taal en cultuur

Ten slotte geldt voor het vak Fries, net als voor Nederlands en de andere moderne
talen, dat scholen in 2007 het cijfer voor literatuur weer moeten integreren in het
eigen vak, dan wel kiezen voor het aanbieden van geïntegreerd literatuuronderwijs dat
een apart cijfer oplevert voor literatuur. In het laatste geval zal dit aparte cijfer deel
gaan uitmaken van een combinatiecijfer voor de kleine vakken in het
gemeenschappelijk deel.
De ministeriële nota Ruimte laten en keuzes bieden verwoordt een en ander als volgt:
“Bij de talen hoort ook literatuur. Ook hier worden de keuzemogelijkheden vergroot. De
school mag zelf kiezen of de literatuur wordt gegeven in het kader van de
desbetreffende taal, of dat de literatuur van de verschillende moderne talen een
geïntegreerd blok vormt (het zogenaamde geïntegreerd literatuuronderwijs, GLO). Die
keuzemogelijkheid heeft de school nu ook, maar dan moet er nu toch in alle gevallen
een geïntegreerd cijfer voor literatuur op de cijferlijst komen. Dat doet geen recht aan
de eigen keuze van de school. In plaats daarvan komt een andere regel. Op de cijferlijst
komen - afhankelijk van de inhoudelijke keuze die de school zelf maakt - cijfers voor
'taal- en letterkunde' (van taal x, y en z) of een cijfer voor 'letterkunde'. Als er een
cijfer is voor 'letterkunde', dan wordt dit voor de uitslagbepaling overigens opgenomen
in het zogenaamde combinatiecijfer” (p.15).
“Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden de cijfers voor de kleine
vakken die voor alle leerlingen gelden gemiddeld tot een combinatiecijfer. Het gaat om
algemene natuurwetenschappen of maatschappijleer, het profielwerkstuk, literatuur
(als de school kiest voor geïntegreerd literatuuronderwijs), kcv (als de school kiest voor
een apart cijfer) en eventueel godsdienst/ levensbeschouwelijke vorming. (...) Het
combinatiecijfer heeft als voordeel dat het zonder verdere regels even zwaar kan
meetellen als de cijfers voor de overige vakken. Dat maakt weer een eenvoudiger
uitslagregel mogelijk, met een compensatiemogelijkheid” (p.17-18).
Een verandering hierbij ten opzichte van het oude examenprogramma literatuur is dat
er vrijwel geen verschil meer is tussen het havo- en het vwo-examenprogramma,
doordat Literatuurgeschiedenis nu ook weer verplicht is voor havo-leerlingen. Zie
hiervoor verder het volgende hoofdstuk.
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2.

De programma's voor havo en
vwo

De nieuwe examenprogramma’s Friese taal en cultuur voor havo en vwo zijn vrijwel
identiek. Het enige verschil doet zich voor bij het domein Literatuur: Havo-leerlingen
dienen binnen het keuzedomein Literatuur minimaal 6 werken te lezen en vwoleerlingen minimaal 9 werken waarvan 3 van voor het jaar 1945.
Het subdomein Literatuurgeschiedenis dat sinds 1998 alleen gold voor vwo-leerlingen,
geldt vanaf 2007 ook (weer) voor havo-leerlingen (zie eindterm 8). Reden is de
toegenomen aandacht voor nationale identiteit en erfgoed.
Voor het overige zal het verschil tussen havo- en vwo-programma tot uiting moeten
komen in niveau en aard van teksten die gelezen worden, in eisen die gesteld worden
aan schrijfvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid, en in de mate waarin actieve
dan wel alleen passieve beheersing wordt verwacht van de vakterminologie (vooral bij
Literatuur).
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3.

Het centraal examen en het
schoolexamen

Het centraal examen Friese taal en cultuur heeft betrekking op domein A,
Leesvaardigheid.
Het schoolexamen Fries heeft betrekking op:
1. de domeinen E (behalve het gecursiveerde deel) en F, en ten minste twee
domeinen uit de domeinen B, C, D en E (het gecursiveerde deel);
2. indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: het domein A, waarop het centraal
examen betrekking heeft;
3. indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat
kunnen verschillen.
1) betekent dat het schoolexamen ten minste moet gaan over Fries (de eerste
eindtermen) en Oriëntatie op studie en beroep, en over twee van de keuzedomeinen
Mondelinge taalvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Literatuur, Friese taal en cultuur
(gecursiveerde eindtermen).
Een handreiking om het examenprogramma en het schoolexamen in deze domeinen
vorm te geven, bieden we in de hoofdstukken 3 tot en met 6.
2) betekent dat het schoolexamen ook mag gaan over Leesvaardigheid. Het is aan de
school of ze van deze mogelijkheid gebruik wil maken.
3) betekent dat van het schoolexamen ook onderdelen van het vak Fries deel uit
kunnen maken die niet als domein in het examenprogramma genoemd staan.
Bijvoorbeeld: taalkunde, massamedia, drama, creatief schrijven, spelling of
grammatica. Het is aan de school of ze van deze mogelijkheid gebruik wil maken. Dat
deze onderdelen “per kandidaat kunnen verschillen” wil zeggen dat de school bij een
keuze voor taalkunde niet automatisch verplicht is dit onderdeel dan ook meteen aan
alle leerlingen aan te bieden.
Op de punten 2) en 3) komen we terug in hoofdstuk 7 van deze handreiking.
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4.

De eindtermen van het
schoolexamen

In dit hoofdstuk geven we nadere toelichting op de eindtermen die specifiek zijn voor
het schoolexamen. We doen dat voor de domeinen B tot en met F.
Onze toelichting op de eindtermen is deels gebaseerd op de niet-geglobaliseerde
eindtermen die deel uitmaakten van het oude examenprogramma. Tenslotte was dit
een programma waarmee docenten Fries goed konden leven.
Voor een ander deel is het gebaseerd op voorstellen tot verandering van de eindtermen
die zijn gedaan door docenten, leerlingen, methodeschrijvers en uitgevers,
toetsontwikkelaars, didactici en vakinhoudelijke verenigingen, in het kader van een
door SLO uitgebracht Vakdossier Fries (Popkema, 2001).
Belangrijk is te beseffen dat onze interpretatie van de eindtermen van het
schoolexamen niet bindend is. Wat wij hier aanbieden heeft het karakter van
voorbeelden, suggesties, advies - kortom: van een handreiking.
Dat geldt voor dit hoofdstuk, maar ook voor alle hierna volgende.

4.1

Domein B: Mondelinge taalvaardigheid

Dit keuzedomein bestaat in het nieuwe examenprogramma uit drie subdomeinen en
eindterm 2, 3 en 4, die als volgt luiden:
Subdomein: Luistervaardigheid
2. De kandidaat kan van een in het Fries gesproken betoog of uiteenzetting:
- de hoofdgedachte van de tekst of tekstgedeelten verwoorden;
- opvattingen en gevoelens van de spreker benoemen;
- standpunten en argumenten herkennen en onderscheiden;
- het beoogde publiek en het spreekdoel benoemen.
Subdomein: Spreekvaardigheid
3. De kandidaat kan verworven informatie adequaat in het Fries presenteren met het
oog op doel en publiek en daarbij standpunten en argumenten verwoorden.
Subdomein: Gespreksvaardigheid
4. De kandidaat kan in een gesprek in het Fries adequaat:
- informatie vragen of verstrekken met het oog op doel, publiek en gespreksvorm;
- reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers.
We bespreken de verschillende subdomeinen in aparte paragrafen.
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4.1.1
2.
-

Luistervaardigheid

De kandidaat kan van een in het Fries gesproken betoog of uiteenzetting:
de hoofdgedachte van de tekst of tekstgedeelten verwoorden;
opvattingen en gevoelens van de spreker benoemen;
standpunten en argumenten herkennen en onderscheiden;
het beoogde publiek en het spreekdoel benoemen.

“Betoog of uiteenzetting”
Luistervaardigheid wordt onderwezen en getoetst aan de hand van ten minste een
Friese, wat langer durende toespraak (live, op radio of tv). Het gaat hier om luisteren
in eenrichtingsverkeer naar teksten met enige diepgang. Of het om een betoog of
uiteenzetting gaat, is in zoverre interessant dat de leerlingen moeten kunnen aangeven
wat het doel van de spreker is waarnaar zij luisteren. Dit onderstreept dat alleen in
hoofdlijnen kunnen aangeven waar de spreker het over heeft, onvoldoende is.
"De hoofdgedachte van de tekst of tekstgedeelten verwoorden"
De hoofdgedachte kan gedefinieerd worden als het antwoord (in één zin) dat de
spreker geeft op de (centrale of hoofd)vraag over het onderwerp waarover hij spreekt.
Bijvoorbeeld, als de vraag is: "Wie bepaalt wat 'geef Frysk' is en wat niet?" kan het
antwoord zijn: "Uiteindelijk bepalen de Friese taalgebruikers wat 'geef Frysk' is en wat
niet."
"Opvattingen en gevoelens van de spreker benoemen"
Hierbij gaat het om de vraag of de spreker zich betrokken toont bij het onderwerp,
waarover hij spreekt, en de mate waarin hij feiten aandraagt of zich beperkt tot het
geven van zijn mening. Het onderscheid tussen feiten en meningen hebben de
leerlingen in de tweede fase, als het goed is, wel onder de knie, maar het toepassen
van deze kennis in 'live' luistersituaties is niet geheel vanzelfsprekend. Als het gaat
om gevoelens en (deels verscholen) opvattingen van de spreker boven tafel te krijgen,
moet er gelet worden op fijne nuances in woordkeus, stem- en toonhoogte.
"Standpunten en argumenten herkennen en onderscheiden"
Ook de argumentatie van de spreker is voor de oplettende luisteraar van belang. De
leerlingen moeten ook aan kunnen geven welke argumenten de spreker geeft om zijn
standpunt (de hoofdgedachte) te ondersteunen. Waarom vindt hij dat de Friese
taalgebruikers uiteindelijk zelf bepalen wat 'geef Frysk' is en wat niet?
"Het beoogde publiek en het spreekdoel benoemen"
In klassensituaties is het beoogde publiek veelal vanzelfsprekend, maar aan de hand
van radio- en tv-uitzendingen kan deze eindterm goed geoefend worden: spreekt de
politicus tot de interviewer of over zijn hoofd heen tot andere staten- of raadsleden, of
probeert hij te scoren bij zijn (potentiële) kiezers? En wat wil hij dan bereiken? Ook
wat dit onderdeel van de eindterm betreft kan gericht en intensief luisteren een
boeiende en uitdagende belevenis zijn die de leerling veel taalnuances kan leren
kennen.
Luistervaardigheid kan overigens heel goed in samenhang met spreek- en
gespreksvaardigheid geoefend worden: als de ene spreekt, luistert de andere (intensief).
Maar het subdomein Luistervaardigheid verdient wel enige specifieke aandacht die
bijvoorbeeld in de vorm van een module vorm gegeven kan worden.
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4.1.2

Spreekvaardigheid

3. De kandidaat kan verworven informatie adequaat in het Fries presenteren met het
oog op doel en publiek en daarbij standpunten en argumenten verwoorden.
“Verworven informatie”
Spreekvaardigheid kan worden getoetst door middel van een voordracht of presentatie
met vragen na. De vormen waarin de leerling zijn spreekvaardigheid kan laten zien,
zijn bij het vak Fries (in tegenstelling tot het vak Nederlands) geen onderdeel van het
programma. Het ligt voor de hand de inhouden voor voordrachten en presentaties te
zoeken in de domeinen D en E. De leerlingen moeten leren relevante en betrouwbare
informatie te selecteren uit diverse (bij voorkeur Friestalige) bronnen: schriftelijke
(kranten, tijdschriften, weekbladen, boeken), mondelinge (interview) dan wel
audiovisuele (internet, tv, radio).
De leerlingen moeten de geselecteerde inhouden zo ordenen en verwerken dat ze
bruikbaar zijn voor hun doel en publiek (zie hieronder).
“Adequaat presenteren met het oog op doel, publiek”
Doel
Bij de voordracht onderscheiden we de informatieve presentatie en de betogende
voordracht. Met een informatieve presentatie heeft een spreker primair als doel om
zijn publiek nieuwe informatie en inzichten te bieden over een bepaald onderwerp.
Met een betogende voordracht heeft de spreker primair als doel om zijn publiek met
behulp van argumenten te overtuigen van zijn standpunt.
Publiek
Meestal wordt het publiek gevormd door de medeleerlingen. Bij de voordracht
vervullen deze tevens de rol van vragenstellers na afloop.
Bij deze gespreksvormen vervullen medeleerlingen idealiter de rol van observator. We
komen hierop terug in hoofdstuk 5.
Adequaat presenteren
De leerlingen moeten hun verzamelde en geordende informatie zo presenteren dat ze
aansluit bij het gekozen doel, dat ze aantrekkelijk en begrijpelijk is voor het publiek,
en dat ze past in de gekozen vorm (dus bijvoorbeeld geen lange opsomming van alle
mogelijke argumenten in een presentatie).
De aantrekkelijkheid van de presentatie kan worden verhoogd als de leerlingen
gebruik maken van audiovisuele hulpmiddelen als video en PowerPoint.
"Standpunten en argumenten verwoorden"
Het standpunt van de spreker is de hoofdgedachte die de luisteraar uit de voordracht
moet halen. Het kan voordelen hebben die heel expliciet te verwoorden: 'Ik bin fan
miening dat … Ik ha dêrfoar dizze arguminten: … Mar it foarnaamste fyn ik wol dat …'
Maar de spreker kan er ook voor kiezen zijn luisteraars mee te slepen in een
spannende voordracht en het standpunt dat hij naar voren wil brengen meer impliciet
te laten. Op een eventuele vraag van de luisteraars/klasgenoten zal hij echter wel met
een helder standpunt naar voren moeten kunnen komen. Kort en bondig leren
formuleren maakt ook onderdeel uit van spreekvaardigheidonderwijs.
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4.1.3

Gespreksvaardigheid

4. De kandidaat kan in een gesprek in het Fries adequaat:
- informatie vragen of verstrekken met het oog op doel, publiek en gespreksvorm;
- reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers.
“Adequaat informatie vragen of verstrekken met het oog op doel, publiek en
gespreksvorm”
Gespreksvaardigheid zal in een of andere gespreksvorm geoefend en getoetst moeten
worden. Gespreksvormen als interview, discussie en debat stellen elk hun eigen eisen.
Wat daarover bij Nederlands geleerd wordt, dienen de leerlingen bij Fries toe te
passen. Maar daarop ligt bij Fries niet de nadruk. Vandaar dat de gespreksvormen niet
benoemd worden, al moeten leerlingen zich wel conform die eisen gedragen. Bij de
beoordeling van de prestaties zal het meeste gewicht gelegd worden op het
taalgebruik. Daarbij zijn doel en publiek wel relevant.
Doel
Bij het interview heeft een spreker primair als doel zijn gesprekspartner nieuwe
informatie en inzichten te ontlokken over een bepaald onderwerp.
Bij de discussie is er een gezamenlijk doel van de discussiegroep. Dit kan
beeldvormend zijn of besluitvormend. De beeldvormende discussie is gericht op het
gezamenlijk verkennen en verhelderen van een onderwerp of probleem. In de
besluitvormende discussie proberen de deelnemers overeenstemming te bereiken over
een bepaalde oplossing van een probleem.
Het doel van het debat is het overtuigen van de jury en/of het publiek. Er is soms
sprake van een wedstrijd: de debattant die zijn of haar stelling het meest overtuigend
verdedigt wordt door de jury of het publiek tot winnaar uitgeroepen.
Publiek
Bij alle gespreksvormen wordt het publiek meestal gevormd door de medeleerlingen
en/of de docent.
Met name bij het oefenen van of met het interview kan de docent de vragende of
beantwoordende rol spelen.
Bij het debat zijn de leerlingen behalve publiek ook jury, tenzij de docent niet voor
een jury kiest, omdat hij bijvoorbeeld het wedstrijdkarakter van het debat minder wil
benadrukken.
Bij alle drie gespreksvormen vervullen medeleerlingen idealiter de rol van observator.
We komen hierop terug in hoofdstuk 5.
Adequaat informatie verstrekken
Bij alle gespreksvormen moeten de leerlingen hun verzamelde en geordende informatie zo presenteren dat ze aansluit bij het gekozen doel, dat ze aantrekkelijk en begrijpelijk is voor het publiek, en dat ze past in de gekozen gespreksvorm (dus bijvoorbeeld
geen lange monologen in een discussie of als vragensteller in een interview).
“Adequaat reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers”
Bij een interview gaat het om de bijdragen van de geïnterviewde of van de
interviewer. Adequaat reageren wil dan bijvoorbeeld zeggen:
- vragen om verheldering als je iets niet begrijpt;
- informatie geven als die ontbreekt;
- bij het onderwerp blijven of daarnaar teruggaan als er van afgeweken wordt;
- code-switching tussen Fries en Nederlands bij jezelf proberen te vermijden.
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Bij de discussie gaat het om bijdragen van gespreksdeelnemers. Adequaat reageren wil
dan bijvoorbeeld zeggen:
- vragen om verheldering als je iets niet begrijpt;
- andermans bijdragen verhelderen, samenvatten en aanvullen;
- informatie geven als die ontbreekt;
- anderen de ruimte geven, en soms dus even niet reageren;
- voorstellen doen voor het verloop van de discussie.
Bij het debat gaat het om de bijdragen van de gespreksdeelnemers in hun rol van
tegenpartij: deze pleit tegen of voor de stelling waar jij voor of tegen bent. Adequaat
reageren wil dan zeggen dat je met voldoende steekhoudende argumentatie de
argumenten van de tegenpartij bestrijdt, en je daarbij houdt aan het voorgeschreven
stramien van beurtwisselingen bij het debat.
In het bovenstaande is bij voordracht en debat steeds sprake geweest van “de spreker”
of “de debattant”. Het is echter goed mogelijk, en uit een oogpunt van tijdwinst zelfs
aan te raden, om de voordracht door een duo of trio te laten houden, en het debat
door twee duo’s.

4.2

Domein C: Schrijfvaardigheid

Dit keuzedomein bestaat in het nieuwe examenprogramma uit eindterm 5, die luidt als
volgt:
5. De kandidaat kan in het Fries adequaat:
- schriftelijk informatie vragen en verstrekken;
- verworven informatie schriftelijk presenteren, rekening houdend met doel en
publiek en daarbij standpunten en argumenten verwoorden of uitdrukking geven
aan gevoelens;
- een verslag schrijven.
“Informatie vragen”
Hier geldt hetzelfde als bij de informatieverzameling ten behoeve van voordracht,
discussie en debat, en kortheidshalve verwijzen we dan ook terug naar paragraaf 4.1.1
en 4.1.3.
"Verworven informatie"
Hier geldt hetzelfde als bij informatieverwerving bij spreekvaardigheid, en
kortheidshalve verwijzen we hier naar paragraaf 4.1.2.
“Adequaat schriftelijk informatie verstrekken en presenteren met het oog op doel,
publiek”
Adequaat
Bij de teksten die ze schrijven, moeten de leerlingen hun verzamelde en geordende
informatie zo presenteren dat deze aansluit bij het doel van de tekst, dat ze
aantrekkelijk en begrijpelijk is voor het gekozen publiek, en dat ze past bij de
tekstsoort en tekstvorm. Daarbij moeten ze voldoen aan conventies van geschreven
taal.
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Het gaat hier ten minste om:
- een structuur die passend is bij de gekozen tekstsoort en tekstvorm;
- correcte verwijzing naar bronnen;
- adequate typografische verzorging;
- correcte spelling, interpunctie en zinsbouw.
Schriftelijk verstrekken en presenteren met het oog op publiek
In welke vorm, in welke tekstsoort (een kort essay, een artikel, een brief, enzovoort) de
leerling de informatie verstrekt of presenteert, is niet voorgeschreven. Niettemin hoort
de brief er als brief uit te zien, of het artikel als een artikel met een pakkende kop en
een 'lead'. De leerlingen moeten de presentatie van hun informatie afstemmen op de
concrete tekstvorm. Doordat bij Fries geen bijzondere aandacht besteed hoeft te
worden aan tekstsoorten als uiteenzetting, beschouwing en betoog, kan het accent
liggen op de conventies van geschreven taal.
Doel
Het doel van de schrijver kan zijn de beoogde lezers te informeren, nieuwe informatie
en inzichten te bieden over een bepaald onderwerp, hen aan het denken te zetten over
verschillende kanten van een onderwerp waarbij zijn mening meer naar voren komt,
of de lezers met behulp van argumenten te overtuigen van zijn standpunt.
Publiek
De geschreven teksten moeten uitdrukkelijk niet alleen de docent als publiek hebben,
zoals dat bij het vroegere opstel veelal het geval was. Op die manier leren leerlingen
niet om zich in te leven in verschillende publieksgroepen en op basis daarvan
publiekgericht te schrijven.
Een eerste mogelijk publiek om te kiezen is de medeleerlingen: klasgenoten, leerlingen
van andere klassen, lezers van de schoolkrant.
Een tweede mogelijkheid is een buitenschools publiek dat de leerlingen niet al te
vreemd is: ouders, oud-leerlingen, bewoners van de wijk, lezers van een door de
leerlingen ook gelezen tijdschrift of krant.
Een derde mogelijkheid: publieke instanties, diensten en instellingen, zoals gemeenten,
Afûk en Fryske Akademy, politieke partijen.
Standpunten en argumenten verwoorden of uitdrukking geven aan gevoelens
Standpunten en argumenten verwijst naar aspecten van taalvaardigheid die bij
Nederlands onder domein D Argumentatieve vaardigheden omschreven staan. Bij
Nederlands opgedane kennis en vaardigheden kunnen bij het schrijven van Friese
teksten toegepast worden. Met deze eindterm geeft het examenprogramma aan dat de
teksten inhoudelijk van behoorlijk niveau moeten zijn.
De zinsnede 'Of uitdrukking geven aan gevoelens' geeft docent en leerling meer
vrijheid. Niet alleen komt er hiermee ruimte vrij voor vormen van creatief schrijven
als onderdeel van het schoolexamen (naast zakelijk schrijven, zie hieronder), ook in de
zakelijke teksten kunnen leerlingen hun gevoelens over onderwerpen verwoorden.
Een verslag schrijven
Een van de tekstsoorten die de leerling moet afleveren is een (adequaat geschreven)
verslag. In de tweede fase zal daarbij in de eerste plaats gedacht worden aan een
onderzoeksverslag of profielwerkstuk. Leerlingen die ook domein D of E gekozen
hebben, kunnen daaruit een onderwerp kiezen. Koppeling aan andere vakken uit het
profiel is in samenspraak met de betreffende docenten natuurlijk ook een
mogelijkheid, maar de mogelijkheden daartoe zullen in de praktijk niet groot zijn.
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In tweede instantie kan daarom bij verslag bijvoorbeeld ook gedacht worden aan een
(uitgebreid) journalistiek verslag van een gebeurtenis. Daarbij zal de 'journalist' zich
onder meer dienen te verdiepen in de deelnemers aan de gebeurtenis en het publiek
waarvoor geschreven dient te worden.

4.3

Domein D: Literatuur

Dit keuzedomein bestaat in het nieuwe examenprogramma uit drie subdomeinen met
elk één eindterm. Deze luiden als volgt:
Subdomein: Literaire ontwikkeling
6. De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met
een aantal door hem geselecteerde literaire werken.
* Minimumaantal: havo 6; vwo 9 waarvan minimaal 3 voor 1945.
* De werken zijn oorspronkelijk geschreven in de Friese taal.
Subdomein: Literaire begrippen
7. De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire
begrippen hanteren bij de interpretatie van literaire teksten.
Subdomein: Literatuurgeschiedenis
8. De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de Friese
literatuurgeschiedenis en de gelezen literaire werken plaatsen in historisch
perspectief.
We bespreken de verschillende subdomeinen in aparte paragrafen.

4.3.1

Literaire ontwikkeling

6. De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met
een aantal door hem geselecteerde literaire werken.
* Minimumaantal: havo 6; vwo 9 waarvan minimaal 3 voor 1945.
* De werken zijn oorspronkelijk geschreven in de Friese taal.
Dit is het belangrijkste subdomein van het domein Literatuur. Door een gevarieerd
aanbod van teksten te lezen, ontwikkelt de leerling zich literair in tweeërlei opzicht:
hij ontwikkelt een persoonlijke leessmaak, en hij ontwikkelt een visie op mens en
maatschappij mede op grond van wat hij leest.
Om hiertoe aangezet te worden en ook om blijk te geven van wat hij heeft bereikt,
brengt de leerling beargumenteerd verslag uit van zijn leeservaringen met een aantal
literaire werken (eindterm 6).
"Beargumenteerd verslag uitbrengen van leeservaringen"
Eindterm 31 van het oude examenprogramma Fries zegt hierover het volgende:
“(De kandidaat kin) syn persoanlike lêsûnderfining beskriuwe, ferdjipje en evaluearje.
De beskriuwing:
- Yn de beskriuwing jout de kandidaat syn persoanlike reaksje op it wurk,
motivearret syn boekkar en jout de ynhâld koart wer;
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-

-

De ferdjipping is keppele oan in spesifike ferwurkingsopdracht. De opdracht kin
rjochte wêze op:
• it besprekken fan de wichtichste passaazjes;
• it besprek fan lêzersaktiviteiten, lykas it opbouwen fan ferwachtings en it him
identifisearjen mei beskate ferhaalpersoanen;
• de analyze fan de eigen respons yn relaasje ta de tekst of ta beskikking stelde
achtergrûnynformaasje;
• de ferliking fan de eigen lêsûnderfining mei dy fan oare kandidaten of
profesjonele lêzers (kritisy, dosint);
• de karakterisearring fan de personaazjes;
• de analyze fan de spanningsopbou;
• de behanneling út de biografy fan de skriuwer en syn opfettings wei;
• de ferliking mei oare wurken fan de oanbelangjende skriuwer;
• de ferliking mei oare auteurs of literêre wurken;
• de behanneling út kultuer-histoaryske of maatskiplike kontekst wei.
De evaluaasje hâldt in einoardiel yn oer it boek en in evaluaasje fan de eigen
lêsûnderfining en ferdjipping, dêr’t de kandidaat ûnder mear omtinken jout oan
wat er dreech, betiizjend of ûndúdlik fûn."

Als reeks suggesties is het bovenstaande nog altijd bruikbaar. Mits er het volgende bij
bedacht wordt:
- Er moet niet naar gestreefd worden bij ieder literair werk zowel een beschrijving
als een verdieping als een evaluatie door de leerling te laten maken. Met name lijkt
het ons demotiverend om van ieder werk altijd weer een beschrijving te moeten
maken.
- In de verdiepingsopdrachten moet variatie worden aangebracht, hetzij door de
docent in zijn aanbod, hetzij door de leerling zelf in zijn keuze van opdrachten.
- De opsomming van mogelijkheden voor verdiepingsopdrachten is niet uitputtend.
Het staat docenten vrij andere en betere te bedenken.
- Evaluatie van de leeservaring moet voldoende aandacht krijgen als men de
doelstellingen van smaak- en visie-ontwikkeling bij de leerlingen wil bereiken.
Voor een aantal verdiepingsopdrachten heeft de leerling achtergrondinformatie nodig.
Daarbij kan het gaan om:
- bekende bronnen van (fragmenten van) Friese literatuur;
- toegankelijke literaire tijdschriften;
- recensies in dag- en weekbladen;
- interviews met schrijvers;
- boekenprogramma’s op radio en televisie;
- en de vele literaire sites op het internet.
"Een aantal door hem geselecteerde literaire werken"
Het aantal is een minimumaantal van 6 werken voor havo, en 9 voor vwo waarvan
minimaal 3 voor 1945.
Het gebruik van het woord “minimumaantal” geeft aan dat het docenten en leerlingen
vrij staat te kiezen voor een hoger aantal gelezen literaire werken. Dit is nieuw ten
opzichte van het oude examenprogramma, en vloeit voort uit het schrappen van
vormvoorschriften voor het schoolexamen. Bij het kiezen van een hoger aantal
literaire werken (dat dus ook niet voor alle leerlingen hetzelfde hoeft te zijn!) doen
docent en leerlingen er natuurlijk wel goed aan de maximale studielast voor het vak
Friese taal en cultuur in het oog te houden.

⏐ 20

In het oude examenprogramma werd voorgeschreven dat de literaire werken
oorspronkelijk in de Friese taal geschreven moesten zijn en een erkende literaire
kwaliteit moesten hebben. Tevens moest de selectie van werken naast proza of toneel
ook poëzie bevatten. Van deze vormvoorschriften is alleen het eerste gehandhaafd: de
werken moeten oorspronkelijk geschreven zijn in de Friese taal.
Met de woorden "door hem geselecteerde" wordt aangegeven dat de leerling de
literaire werken zelf selecteert, onder andere op grond van door de docent aangeboden
keuzemogelijkheden, conform de traditie in het Nederlandse literatuuronderwijs.

4.3.2

Literaire begrippen

7. De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire
begrippen hanteren in de interpretatie van literaire teksten.
Dit subdomein heeft betrekking op de vraag wat literatuur tot literatuur maakt, en wat
literaire teksten onderscheidt van niet-literaire. Het staat in dienst van het vorige
subdomein, Literaire ontwikkeling.
"Literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden"
Leerlingen moeten in staat zijn aan te geven wanneer en waarom een tekst een
literaire (fictionele) tekst is, en wanneer en waarom hij dat niet is. Ook moeten ze aan
kunnen geven wat voor consequenties het heeft als een tekst literair (fictioneel) is voor
de manier waarop en het doel waarmee zij die tekst lezen.
"Literaire begrippen hanteren"
De leerlingen moeten de voornaamste begrippen uit het gangbare literaire
begrippenapparaat kennen en kunnen toepassen in hun analyse, interpretatie en
evaluatie van literaire teksten. Het gaat niet om de kennis van begrippen op zich,
maar om het toepassen van die kennis ten behoeve van hun leeservaringen en hun
literaire ontwikkeling.
Wat zijn die literaire begrippen? Eindterm 33 uit het oude examenprogramma Fries
stelt:
“Ta it gongbere begripe-apparaat hearre û.m.
algemien: fiksje, literatuer, lektuer, tema, motyf, metafoar, symboal, irony, literêre
styl, poëtika;
proaza: ferteller, perspektyf, ferteltiid/fertelde tiid, fabel/súzjet, foarútwizing/
weromferwizing, romte, personaazje, sjenre of tekstsoarte;
poëzije: blêdspegel (wyt), rym, metrum, ritme, enzjambemint, dichtfoarm”.
Als reeks suggesties is deze opsomming nog altijd bruikbaar, maar docenten moeten
zich niet verplicht voelen om alle leerlingen met alle genoemde begrippen te
confronteren.
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4.3.3

Literatuurgeschiedenis

8. De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de
literatuurgeschiedenis, en de gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch
perspectief.
Ook voor dit subdomein geldt: het staat in dienst van literaire ontwikkeling en vormt
geen kennisdoel op zich.
"Een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis"
De omschrijving die de oude eindterm 35 geeft is hier nog onverkort bruikbaar:
“Dat wol sizze:
kennis fan de gronologyske en de globale karakteristiken fan de foarnaamste
perioaden fan de westerske kultuer yn it algemien en fan de Fryske kultuer yn it
bysûnder;
kennis fan belangrike ferskowings yn 'e rin fan 'e tiid op it stik fan de ynhâld,
foarm en opfettings”.
"De gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch perspectief"
Wat “de gelezen literaire werken” betreft, ligt de situatie verschillend voor havo en
vwo.
Havo-leerlingen hebben, ook in het nieuwe examenprogramma, niet de verplichting
om werken te lezen van voor 1945. Maar de docent moet bij het geven van zijn
overzicht van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis natuurlijk wel teksten of
tekstfragmenten aanbieden, ter illustratie van dit overzicht. Van de leerlingen kan
gevraagd worden dat zij dergelijke teksten en tekstfragmenten in historisch perspectief
kunnen plaatsen, eerst onder leiding van de docent en daarna zelfstandig.
Voor vwo-leerlingen geldt hetzelfde. Maar deze lezen daarnaast verplicht 3 literaire
werken van voor 1945 en moeten dus ook in staat zijn deze werken zelfstandig te
plaatsen in historisch perspectief.
"De gelezen werken plaatsen in dit historisch perspectief"
De oude eindterm 36 zegt over het plaatsen in historisch perspectief:
“Dat wol sizze dat de kandidaat:
- dy eigenskippen fan teksten ûnderskiede kin op grûn wêrfan't tiidrekken of streamings yndield wurde,
- each hat foar:
• feroarings yn de tematyk,
• de ûntjouwing fan de foarm (i.c. sjenres),
• opfettings oer literatuer.
- yngean kin op sawol it bysûndere (unike, ynsidintele) as it mear algemiene
(konstante, regelmjittige) yn de tekst en de literatuerskiednis.”
Wat in het eerste aandachtstreepje hierboven wordt gevraagd, lijkt ons minimaal
benodigd om aan dit deel van de eindterm vorm te kunnen geven.
De tekst van de andere aandachtstreepjes zouden wij willen zien als interessante
suggesties, die niet alle docenten met alle leerlingen hoeven na te streven. Hier liggen
ook mogelijkheden voor differentiatie tussen havo en vwo.

⏐ 22

4.4

Domein E: Friese taal en cultuur

Het domein bestaat uit twee subdomeinen en twee eindtermen:
Subdomein: Friese taal
9. De kandidaat kan:
- hoofdlijnen aangeven van de historische ontwikkeling van de Friese taal;
- voorbeelden geven van taalverandering en interferenties;
- de hedendaagse positie van de Friese taal als minderheidstaal binnen de regionale,
de Nederlandse en de Europese samenleving verwoorden;
- de rol en de maatschappelijke betekenis van de Friese taal in het openbare leven
beschrijven;
- beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn studie naar of ervaringen met een
taalkundig verschijnsel in Friesland.*
Subdomein: Friese cultuur
10. De kandidaat kan:
- (door middel van voorbeelden) een overzicht geven van uiteenlopende Friese
cultuuruitingen;
- beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn ervaringen met enkele Friese
cultuuruitingen.*
* (E+) Niet in het gemeenschappelijk deel
Dit domein is deels gemeenschappelijk voor alle leerlingen die Fries kiezen en deels
keuzedomein. Dit laatste betreft de cursieve eindtermen.
We bespreken de twee subdomeinen kort in aparte paragrafen. Omdat dit domein
geheel nieuw is, kunnen we op dit moment niet meer geven dan enkele zeer globale
aanwijzingen. Voor dit domein zal in de komende tijd het nodige ontwikkelwerk
verricht moeten worden.

4.4.1
9.
-

Friese taal

De kandidaat kan:
hoofdlijnen aangeven van de historische ontwikkeling van de Friese taal;
voorbeelden geven van taalverandering en interferenties;
de hedendaagse positie van de Friese taal als minderheidstaal binnen de regionale,
de Nederlandse en de Europese samenleving verwoorden;
de rol en de maatschappelijke betekenis van de Friese taal in het openbare leven
beschrijven;
beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn studie naar of ervaringen met een
taalkundig verschijnsel in Friesland.*
* (E+) Niet in het gemeenschappelijk deel

'Hoofdlijnen van de historische ontwikkeling'
Het gaat hier duidelijk om enig inzicht in de oorsprong en betekenis van de Friese
taal. Deze kennis vormt de basis voor het besef dat het Fries een volwaardige taal is,
die met recht gebruikt en geleerd kan worden. Hoe ver die kennis van de historische
ontwikkeling kan gaan en welke gegevens daarbij aan de orde kunnen komen, is een
zaak die nader uitgezocht moet worden.
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'Voorbeelden van taalverandering en interferenties'
Hier gaat het om het leren zien en herkennen van invloeden van andere talen (met
name Nederlands en Engels) op de uitspraak, woorden en woordvorming en zinsbouw
op Fries taalgebruik. Dit is nuttig voor het ontwikkelen van een normbesef (wat is
'geef Frysk' en wat niet) en van een houding ten aanzien van eventuele overtredingen
van die norm.
Maar ook geeft de formulering aan dat de leerlingen enig zicht moeten ontwikkelen op
(onontkoombare?) veranderingen die een taal in de loop der jaren ondergaat door
maatschappelijke ontwikkelingen en invloeden van bijvoorbeeld verschillende media.
Dit inzicht relativeert het absolute dat het begrip 'taalnorm' in zich heeft, zonder de
basis (onderlinge, vastgelegde afspraken en een gemeenschappelijk gevoel van
juistheid) daarvan te ondergraven. Door voorbeelden van taalverandering en
interferenties aan te kunnen geven, kan de leerling laten zien dat hij deze materie kan
hanteren en zijn eigen houding in dezen kan bepalen.
'De Friese taal als minderheidstaal'
Deze taalsociologische notie is van grote waarde voor het ontwikkelen van begrip
voor taalhouding en taalgebruik van diverse inwoners van Friesland en anderen. Ook
als de meerderheid van een groep een taal gebruikt, kan het taalsociologisch gezien
een minderheidstaal zijn.
Met 'hedendaags' wordt aangegeven dat het Fries niet altijd deze positie bekleed heeft
(historische ontwikkeling) en dat deze positie aan verandering onderhevig is. Deze
eindterm hangt sterk samen met de volgende, waarin het gebruik van de taal in het
openbare leven centraal staat. Daar krijgt de positie van het Fries immers vorm. Maar
de invloed van een positie als minderheidstaal strekt zich ook uit naar andere
domeinen, zoals het gezin en de vriendenkring, en werksituaties.
Het gaat er hier om dat de leerlingen iets leren over de verschillende waarderingen die
de Friese taal en de gebruikers ervan ondervinden op het platteland of in de stad, in
Nederland in verschillende gremia, bij de overheid en binnen de Europese Unie.
'De Friese taal in het openbare leven'
Hoe de Friese taal en de Friese taalgebruiker gewaardeerd worden, hangt samen met
de mate van en de wijze waarop de taal in het openbare leven een plaats heeft
behouden, verkregen of bevochten. Is de taal herkenbaar op straat, word je expliciet of
impliciet uitgenodigd om Fries te gebruiken, of zijn er juist belemmeringen? Enige
kennis van deze sociaal-culturele gegevens en de effecten daarvan, kunnen je sterken
in het gebruik van de taal en instrumenten geven om eventuele obstakels te omzeilen.

'Beargumenteerd verslag van zijn studie of ervaringen'
Bovenstaande summier aangegeven onderwerpen die in de lessen Fries aan de orde
moeten komen en waarover gelezen, geluisterd, gesproken en geschreven kan worden,
maken deel uit van het voor alle leerlingen verplichte deel van het examenprogramma
Friese taal en cultuur. Leerlingen die dit domein (kunnen) kiezen als een van de twee
die ze boven op het verplichte programma doen, dienen in een werkstuk een (of meer)
van deze onderwerpen uit te diepen. De wijze waarop de leerlingen hiervan verslag
doen, is vrij. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
- een schriftelijk verslag;
- een mondelinge presentatie, eventueel ondersteunt met PowerPoint;
- een dia- of videopresentatie met toelichting;
- een tentoonstelling.
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'Een taalkundig verschijnsel in Friesland'
De formulering 'een taalkundig verschijnsel' geeft maximale vrijheid aan de school/
leerling om zelf te bepalen op welk onderwerp zijn verslag zich zal richten. Het begrip
'taalkunde' moet ruim opgevat worden. Het woord 'verschijnsel' geeft dat aan. Het kan
een puur taalkundig onderwerp zijn, als de werkwoordsvolgorde of de vorming van
nieuw Fries idioom, maar onderwerpen die aansluiten op bovenstaande taalhistorische,
taalsociologische en sociolinguïstische kennis zijn zeker ook mogelijk.

4.4.2

Friese cultuur

10. De kandidaat kan:
- (door middel van voorbeelden) een overzicht geven van uiteenlopende Friese
cultuuruitingen;
- beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn ervaringen met enkele Friese
cultuuruitingen.*
* (E+) Niet in het gemeenschappelijk deel
'Uiteenlopende Friese cultuuruitingen'
Bij cultuuruitingen moet in eerste instantie gedacht worden aan cultuurvormen waarin
de taal een voorname of hoofdrol speelt, zoals Friese literatuur (romans, poëzie,
essays), liedkunst, toneel en film. Alle leerlingen die Fries kiezen, dienen hier kennis
mee te maken. Ook kan aandacht besteed worden aan andere culturele vormen, zoals
beeldende kunst en architectuur, vanuit de vraag 'wat maakt dat het werk als een
uiting van Friese cultuur gezien kan worden?'
Daarnaast kan onder de 'uiteenlopende cultuuruitingen' aandacht voor meer dagelijkse
vormen van Friese cultuur begrepen worden, zoals bouwwijze, kleding, en gedrag
(wijze van optreden, vrijetijdsbesteding). Uitgezonderd bij enkele typisch Friese
sporten (fierljeppen, keatsen) en volksdansen is het niet eenvoudig aan te geven wat
maakt dat iets als Fries herkend kan worden en wat niet. Juist die fine-tuning kan tot
kritisch denken en boeiende gesprekken in de klas leiden.

'Beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn ervaringen met enkele Friese
cultuuruitingen'
Leerlingen die het domein kiezen dienen bovendien een kleine 'studie' te verrichten
naar hun ervaringen met Friese cultuur. Deze 'ckv-achtige' opdracht kan betrekking
hebben op een ruim scala door de school eventueel in te perken onderwerpen. Er zal
nader ontwikkelwerk ten behoeve van dit domein gedaan moeten worden om
docenten en scholen goede handreikingen te kunnen geven.

4.5

Domein F: Oriëntatie op studie en beroep

Hoewel dit domein deel uitmaakt van het programma voor het schoolexamen, bevat
het (op aanwijzing van OCW) geen eindterm(en) meer.
We gaan ervan uit dat de bedoelde oriëntatie nog altijd betrekking heeft op de vragen
in welke vervolgopleidingen Friese taal en cultuur een rol speelt, en in hoeverre de
leerling deel kan en wil nemen aan deze vervolgopleidingen.
Ten behoeve van de eerste vraag zullen de leerlingen informatie moeten hebben over
die vervolgopleidingen. Die kan de docent hen aanreiken, maar uitdagender en
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passender in het studiehuis is dat ze die informatie zelf zoeken, via internet of via
gericht contact met hogescholen en universiteiten.
Om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre ze kunnen en willen deelnemen aan
die vervolgopleidingen, moeten de leerlingen hun eigen belangstelling, vaardigheden
en studiehouding kunnen inschatten. Hier zal de docent hen behulpzaam moeten zijn
door hetzij zelf goed gerichte vragen te stellen, hetzij bestaande vragenlijsten of
andere instrumenten aan te bieden.

⏐ 26

5.

Mogelijkheden voor toetsing
en weging (PTA)

5.1

Vooraf

Het programma voor de leerlingen bestaat uit een verplicht, gemeenschappelijk deel en
een verplichte keuze van twee domeinen.
Het verplicht gemeenschappelijke deel bestaat uit:
domein A;
domein E behoudens de laatste, gecursiveerde eindtermen;
domein F.
Er moeten minstens twee domeinen gekozen worden uit B, C, D, E (laatste
eindtermen). In de vrije ruimte kunnen eventueel nog andere domeinen gekozen
worden.
In schema:
Verplicht deel
A. Leesvaardigheid (CSE)
E. Friese taal en cultuur
F. Oriëntatie op studie en beroep

Naar keuze twee domeinen uit
B. Mondelinge vaardigheden
C. Schrijfvaardigheid
D. Literatuur
E. Verdieping/verbreding Friese taal en cultuur

Over de mogelijke weging van de diverse onderdelen valt het volgende op te merken:
het relatieve gewicht van de keuzedomeinen B, C, D en E+ is afhankelijk van de mate
taalvaardigheid van de leerling. Dat is ook de reden waarom deze variatie in het
examenprogramma mogelijk is gemaakt.
Zowel voor van huis uit Friestalige leerlingen als voor leerlingen die van huis uit nietFriestalig zijn, maar de Friese taal wel beter willen leren spreken en/of schrijven, biedt
dit programma mogelijkheden voor een aantrekkelijk en uitdagend pakket. De laatsten
zouden bijvoorbeeld voor B en D, B en E+ of D en E+ kunnen kiezen, Ook B en C kan
voor hen een uitdaging betekenen, maar kan vanwege de eenzijdige nadruk op
vaardigheden ook een zekere saaiheid inhouden. Van huis uit Friestalige leerlingen
kunnen bijvoorbeeld C en D, C en E+ kiezen, ervan uitgaande dat hun mondelinge
taalvaardigheid niet te veel te wensen overlaat. Ook kunnen zij in principe voor D en
E+ kiezen. Dit laatste pakket is mogelijk, maar wij raden het af. We onderbouwen dit
advies in paragraaf 5.5.2.
Het staat scholen vrij de keuzeruimte voor de leerlingen om praktische of inhoudelijke
redenen te beperken. Maar gezien de relatief beperkte aantallen leerlingen per school
die Friese taal en cultuur als examenvak zullen kiezen, zal het niet ongebruikelijk zijn
dat een groep leerlingen bevat met verschillende keuzepakketten: de ene helft moet
veel spreek- en gespreksvaardigheid oefenen en de andere schrijfvaardigheid, of een
deel leest en bespreekt literatuur, terwijl een ander deel van de groep mondeling of
schriftelijk verslag doet van de ervaringen met diverse cultuuruitingen.
Een en ander hoeft elkaar niet te bijten en kan -elkaar aanvullend- leiden tot een
boeiende klas, maar het vergt wel het nodige van het organisatietalent van de docent.
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In dit hoofdstuk geven we verder enkele aanwijzingen voor toetsing van de
verschillende domeinen van het vak Friese taal en cultuur. Deze aanwijzingen komen
voor een deel overeen met die voor Nederlands (zie de 'Handreiking schoolexamen
Nederlands havo/vwo' voor meer voorbeelden).
Ook voor de inhoud van dit hoofdstuk geldt dat de geschetste mogelijkheden en
gegeven suggesties vrijblijvend zijn. Door het wegvallen van vormvoorschriften staat
het docenten Fries nu vrij in het schoolexamen te toetsen zoals zij dat wensen.
Onze aanbevelingen zijn echter niet uit de lucht gegrepen. Wij baseren ons op de
belangrijkste criteria voor goede toetsen: validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en
doelmatigheid.
Validiteit wil zeggen dat de toetsing moet aansluiten op het vooraf gegeven onderwijs
en ook door vakgenoten wordt gezien als een bij het vakonderdeel passend
meetinstrument.
Betrouwbaarheid wil zeggen dat de toetsing niet puur afhankelijk is van subjectieve
beoordeling en dat bij (denkbeeldige) herhaling van de toets de leerling een gelijk
resultaat zou behalen op de toets.
Transparantie wil zeggen dat het voor de leerlingen volstrekt duidelijk moet zijn wat
er getoetst wordt, hoe dat getoetst wordt, wanneer er getoetst wordt en bovenal: wat
de beoordelingscriteria zijn.
Tenslotte is er de doelmatigheid: aard en inrichting van de toets moeten in verhouding
staan tot wat men wil weten en wat organisatorisch mogelijk is.
Aan toetsing gaat natuurlijk onderwijs vooraf. De aard van deze beknopte handreiking
maakt dat we wel kunnen ingaan op de toetsing, maar slechts zijdelings suggesties
kunnen doen voor de inrichting van het voorafgaande onderwijs. Er zijn wel twee
publicaties waarnaar we daarvoor kunnen verwijzen:
Projectgroep Nederlands V.O., Nederlands in de tweede fase. Een praktische
didactiek. (Coutinho, Bussum, 2002). Dit boek biedt steun bij het onderwijs in en
de toetsing van mondelinge vaardigheden, schrijfvaardigheid en argumentatieve
vaardigheden in de tweede fase.
Ilse Bolscher e.a., Literatuur en fictie. Een didactische handreiking voor het
voortgezet onderwijs. (Biblion, Leidschendam, 2004). Het derde deel van dit boek
(auteur: Joop Dirksen) biedt steun bij het onderwijs in en de toetsing van
literatuur in de tweede fase.
Zie voor een globale uitwerking van de eindtermen ook:
- Breuker, P., 'Frysk yn de twadde faze havo-vwo.' (2005). In: Popkema, J. &
H. Jongsma (eindred.). Ramtlearplan. Frysk yn it fuortset ûnderwiis 2005.
(Ljouwert, Afûk, pagina 49-57).

5.2

Mondelinge taalvaardigheid

In paragraaf 4.1 zagen we al dat het bij mondelinge vaardigheid vooral gaat om
luisteren, spreken en gesprekken voeren in het Fries (of tweetalig, dat wil zeggen Fries
spreken met een Nederlands sprekende gespreksgenoot) zelf en niet, zoals bij
Nederlands, om het leren argumenteren of vervullen van rollen in een discussie of
debat: de vormen van voordracht, discussie en debat zijn bij Friese taal en cultuur
minder belangrijk. Fluency en correctheid spelen bij Fries een grotere rol.
Dat houdt niet tegen dat er gebruik gemaakt wordt van aanpakken, criterialijsten en
observatiemiddelen die ook bij Nederlands gebruikt worden. De docent Fries is
ontheven van onderwijs en uitleg daarover.
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We verwijzen hier verder naar de 'Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo'
(Bonset, 2006) voor suggesties met betrekking tot criteria, de weging van diverse
beoordelingen van een prestatie, en tot de problemen van tijdrovendheid, de
vluchtigheid van de prestatie, de vraag of individuele of de groepsprestatie getoetst
moet worden, en het gebruik van absolute of relatieve normen bij de toetsing.
We geven hier een op de situatie van Fries toegespitste samenvatting daarvan in een
aantal adviezen.
1. Hanteer bij het beoordelen van mondelinge vaardigheden -eventueel licht
aangepaste- criterialijsten annex observatieformulieren waarmee de leerlingen (bij
Nederlands) vertrouwd zijn.
2. Beslis of en in hoeverre leerlingenoordelen meetellen in de eindcijfers. Schakel
leerlingen hoe dan ook in als observatoren en beoordelaars in de oefenronde.
3. Zorg dat er voor iedere leerling tenminste een oefenronde is voor de toetsronde.
Geeft dit tijdsproblemen, los deze dan op via duo-of trio-voordrachten,
groepsdiscussies of twee-tegen-twee-debatten.
4. Maak notulen van de spreek- en gespreksvaardigheden in het schoolexamen en
maak bovendien audio-opnamen.
5. Kies bij mondelinge vaardigheid in principe voor groepsbeoordeling van de
prestatie. Verhoog of verlaag individuele cijfers van leerlingen in het geval van
aanzienlijke afwijkingen van de gemiddelde prestatie.
6. Hanteer de criteria van de criterialijst als absolute norm, maar gebruik de
interpretatieruimte van de criteria om voor uitgesproken zwakke sprekers de lat
niet te hoog te leggen.

5.2.1

Combinaties van mondelinge taalvaardigheid en andere
vakonderdelen

Een voor de hand liggende combinatiemogelijkheid is met het domein
Schrijfvaardigheid, om uit de informatie die verzameld en verwerkt wordt in het kader
van het schrijven, ook te laten putten ten behoeve van het onderwijs in de mondelinge
taalvaardigheid. Dit natuurlijk voor die leerlingen die deze twee domeinen gekozen
hebben.
Een andere combinatiemogelijkheid met Schrijfvaardigheid is om van voordrachten,
debatten of discussies notulen of verslagen te laten maken door de leerlingen, die deel
kunnen gaan uitmaken van het schrijfdossier.
Meer voor de hand ligt de combinatie met het domein Literatuur en het domein Friese
taal en cultuur, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie over een of meer gelezen
boeken of een (deel van) de eigen studie of ervaringen naar taalkundige verschijnsels
en Fries cultuuruitingen.
Er is dan wel een risico, zeker ook gezien de hartstocht waarmee veel docenten
literatuur onderwijzen of over taal en cultuur praten, dat de mondelinge
taalvaardigheid ondersneeuwt en dat de leerlingen in de praktijk alleen nog maar iets
leren over literatuur, taal en cultuur. Wie deze combinatie wil maken, moet er dus
goed zorg voor dragen dat spreek- en gespreksvaardigheid een eigen gewicht krijgt en
als zelfstandige vaardigheid beoordeeld wordt.
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5.3

Schrijfvaardigheid

Het oude examenprogramma Fries bestond voor Schrijfvaardigheid uit twee
onderdelen, een handelingsdeel en een toets. Deze werden omschreven als volgt:
" Hannelingsdiel
De kandidaat hat in skriuwdossier gearstald dêr’t alle hannelings neamd yn de
eintermen in tal kearen yn útfierd binne.
It skriuwdossier befettet op syn minst de yn it ramt fan de eintermen skreaune teksten,
yn konsept en revisearre, dêr't hieltiten de opdracht, de sammele ynformaasje en it
skriuwplan by oanjûn wurdt.
It hifkjen
Skriuwfeardigens wurdt hifke troch de wei fan in dokumintearre tekst; de opdracht
foar dy dokumintearre tekst, dêr’t de tekstsoarte, it doel en publyk fan jûn binne, slút
oan op it skriuwdossier fan it hannelingsdiel; betingst is dat it hannelingsdiel - it
gearstallen fan it skriuwdossier - sa't it heart ôfmakke is.
Foar de beoardieling wurdt by it hifkjen in beoardielingsmodel brûkt, dêr’t de
beoardielingskritearia yn opnommen binne.
De beoardielingskritearia dy’t hantearre wurde, binne fan te foaren oan de kandidaat
bekend makke."
Nu alle vormvoorschriften voor het schoolexamen zijn geschrapt, vervallen ook
bovenstaande verplichtingen.
In onze adviezen en suggesties hierna blijven wij echter dicht bij de oude situatie, ook
omdat wij de indruk hebben dat docenten Fries (en Nederlands) in grote lijnen
tevreden waren met deze wijze van toetsing.
We gaan eerst in op het schrijfdossier, en dan op de gedocumenteerde tekst. Daarbij
bespreken we de vraag of het nodig en wenselijk is beide als toetsingsvormen te
hanteren, dan wel dat met een ervan kan worden volstaan. Tenslotte gaan we in op de
beoordeling van schrijfproducten in het algemeen.

5.3.1

Het schrijfdossier

Een schrijfdossier bevat naar onze mening tenminste het volgende:
1. de schrijfopdrachten die de leerling in de loop van de tweede fase heeft gekregen
en uitgevoerd (waarin steeds aangegeven doel, publiek en tekstsoort);
2. de informatieverzameling ten behoeve van deze schrijfopdrachten, dan wel
samenvattingen daarvan of verwijzingen naar de gebruikte bronnen;
3. de conceptteksten;
4. de commentaren daarop van de docent en (indien de docent daarvoor kiest) de
medeleerlingen;
5. de op basis van die commentaren gereviseerde, definitieve teksten;
6. de eindoordelen van de docent (en eventueel de medeleerlingen) over de
definitieve teksten.
Op deze wijze wordt direct zichtbaar hoe de diverse aspecten van eindterm 5 vorm zijn
gegeven: de informatieverzameling; de revisie van de teksten op basis van
commentaar; en natuurlijk het schrijven van correcte, definitieve teksten van
voldoende kwaliteit.
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Er wordt bovendien een betrouwbaar overzicht verkregen van de schrijfvaardigheid
van de leerling, doordat hij meerdere en verschillende teksten heeft geschreven op
verschillende momenten.
Om deze redenen vinden wij het schrijfdossier eigenlijk onmisbaar bij de beoordeling
van schrijfvaardigheid in het schoolexamen.
Het is mogelijk, en zelfs wenselijk, om ook meer procesgerichte zaken in het
schrijfdossier op te nemen: schrijfplannen, logboeken, reflectieopdrachten,
balansverslagen, schrijfautobiografieën. Maar in het kader van een handreiking voor
toetsing laten we deze mogelijkheden hier onbesproken.
In het oude examenprogramma mocht geen cijfer worden toegekend aan het
schrijfdossier, omdat dit een handelingsdeel was. Naar onze indruk was dit voor
leerlingen en docenten weinig bevredigend en we adviseren dus om (met name
gereviseerde) teksten in het kader van het schrijfdossier van een beoordeling via een
cijfer te voorzien. Daarmee bedoelen we niet alle teksten: leerlingen moeten volgens
ons ook af en toe oefenen zonder dat het commentaar direct door een cijfer wordt
gevolgd.
Als het schrijfdossier als geheel wordt becijferd, is de eenvoudigste weg om daarvoor
het gemiddelde te nemen van alle cijfers die zijn toegekend aan de teksten uit het
schrijfdossier. Maar ook andere procedures zijn verdedigbaar: het cijfer voor het
schrijfdossier baseren op alleen de beoordelingen uit het examenjaar (omdat die de
groei van de leerling aangeven) of het cijfer baseren op de beste prestaties van de
leerling (omdat die zijn maximale kunnen aangeven). Een derde mogelijkheid is het
schoolexamen te baseren op een door de leerling te selecteren beperkt aantal
verschillende, gereviseerde teksten.

5.3.2

De gedocumenteerde tekst (als schoolexamen)

Bij het schrijven van een gedocumenteerde tekst baseren de leerlingen zich tijdens het
schrijven op documentatie: informatie die hen is aangereikt of die zij zelf hebben
verzameld. Daarnaast bevat de gedocumenteerde tekst een aanduiding van doel,
publiek en tekstsoort, net als de teksten die geschreven worden in het kader van het
schrijfdossier.
Als in het kader van het schoolexamen een gedocumenteerde tekst wordt geschreven,
zal er waarschijnlijk sprake zijn van een door de school georganiseerde examenzitting
voor alle examenkandidaten, die plaats heeft aan het einde van het examenjaar.
Alleen dan is er immers een duidelijk verschil met het schrijven in het kader van het
schrijfdossier.
Bij het vorm geven aan de schrijfopdrachten voor de gedocumenteerde tekst kan
gekozen worden voor geen keuzevrijheid, beperkte keuzevrijheid of volledige
keuzevrijheid voor de leerlingen.
Bij geen keuzevrijheid krijgen alle leerlingen hetzelfde onderwerp, doel, publiek en
tekstsoort opgedragen. De documentatie wordt centraal verstrekt en is voor alle
leerlingen dezelfde.
Bij beperkte keuzevrijheid kunnen de leerlingen kiezen uit bijvoorbeeld drie
onderwerpen met bijgeleverde (verschillende) documentatiepakketten. Een andere
mogelijkheid is dat de leerlingen kiezen uit verschillende opdrachten qua doel, publiek
en tekstsoort op basis van een zelfde onderwerp en dezelfde documentatie.
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Bij volledige keuzevrijheid maakt de docent voor iedere leerling een aparte
schrijfopdracht bij het onderwerp en het documentatiepakket van die specifieke
leerling. De leerling moet dan zijn documentatie of samenvattingen daarvan
meenemen naar de examenzitting.
We raden af de toetsing in het schoolexamen te beperken tot het laten schrijven van
een gedocumenteerde tekst. Dit betekent namelijk een eenmalige meting van de
schrijfvaardigheid van de leerlingen, met alle betrouwbaarheidsproblemen van dien.
Bovendien dekt deze vorm van toetsing maar een klein deel van alle aspecten van
eindterm 5, zeker in de gevallen van geen of beperkte keuzevrijheid, maar zelfs in het
geval van volledige keuzevrijheid: commentaar geven en reviseren is niet in een
examenzitting in te bouwen.

5.3.3

Schrijfdossier en gedocumenteerde tekst?

Het schrijfdossier is onmisbaar, stelden we; de gedocumenteerde tekst als enige
toetsvorm ontraden we. Dat laat nog de vraag open of de combinatie van beide
misschien een meerwaarde heeft.
We kunnen ons de volgende argumenten voorstellen voor een combinatie.
1. Het schrijfdossier is potentieel fraudegevoelig. Hoewel docenten maatregelen
hiertegen kunnen inbouwen in hun begeleiding, blijft het mogelijk dat leerlingen
er teksten in verwerken die niet door henzelf maar door anderen geschreven zijn.
Daarvan kan bij het schrijven van een gedocumenteerde tekst op een
examenzitting niet of nauwelijks sprake zijn.
2. Het kan voor leerlingen, en voor de docent zelf, motiverend zijn om toe te werken
naar een soort 'meesterproef' die de leerlingen ter plekke, in een spannende
situatie, moeten leveren.
3. Beoordeling van gedocumenteerde teksten, geschreven in het kader van een
gemeenschappelijk toetsmoment, staat meer garant voor een gelijkwaardige
beoordeling van de leerlingen, door een grotere onderlinge vergelijkbaarheid van
de teksten. Dit geldt uiteraard alleen voor de organisatievormen met geen of
beperkte keuzevrijheid.
Wie deze argumenten zwaar vindt wegen, kan kiezen voor een combinatie van
schrijfdossier en gedocumenteerde tekst als toetsing van schrijfvaardigheid. Naar onze
mening moet het schrijfdossier dan wel een zwaar aandeel hebben in het uiteindelijke
cijfer voor schrijfvaardigheid, geheel verschillend van de positie die het had als
'handelingsdeel' in het oude examenprogramma.
Wie aan de bovengenoemde argumenten niet zwaar tilt, kan zich beperken tot toetsing
van schrijfvaardigheid via het schrijfdossier. Het cijfer voor schrijfvaardigheid valt dan
samen met het cijfer voor het schrijfdossier.

5.3.4

De beoordeling van schrijfproducten

Op twee punten willen we ingaan: het hanteren van criteria bij de beoordeling van
schrijfproducten, en het inschakelen van leerlingen bij de beoordeling.
Evenals bij de beoordeling van voordracht, debat of discussie is een oordeel over een
schrijfproduct een totaaloordeel, opgebouwd uit oordelen over de verschillende
aspecten die een rol spelen. Die aspecten moeten beschreven worden in een
criterialijst, waarmee geoefend wordt in lessen die aan de beoordeling vooraf gaan,
zodat alle leerlingen met de criteria vertrouwd zijn.
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Gegeven eindterm 5 en de aard van de schrijfopdrachten die daaruit voortvloeien,
liggen tenminste de volgende criteria voor de hand:
- de kwaliteit van de informatieverzameling;
- de kwaliteit van de informatieverwerking;
- de afstemming van de tekst op doel, publiek, tekstsoort en conventies van
geschreven taal;
- de kwaliteit van de verwerking van de ontvangen commentaren in de
gereviseerde tekst.
Deze criteria kunnen omgezet worden in stellende of vragende zinnen en zo nodig
verder onderverdeeld, bijvoorbeeld als volgt:
De tekst is publiekgericht qua
toon;
stijl;
woordkeuze;
structuur;
enzovoort.
Ieder criterium of subcriterium kan dan worden becijferd van 1 tot 4, waarna een
totaalcijfer wordt toegekend.
Inschakeling van leerlingen is mogelijk op twee manieren: bij het geven van
commentaar op teksten van medeleerlingen, en bij het mee beoordelen van deze
teksten.
Wij adviseren hoe dan ook het eerste. Het verwerken van verschillende commentaren
op hun tekst maakt de revisieklus voor leerlingen levensechter en uitdagender.
Bovendien slaat commentaar van medeleerlingen vaak beter aan dan dat van de
docent, omdat de medeleerlingen dezelfde schrijfproblemen ervaren en dezelfde taal
spreken. De leerlingen die commentaar geven, leren ook zelf heel veel van het
analyseren en becommentariëren van teksten van anderen, zeker als hun blik gericht
wordt via de vraag: wat doet hij/zij wat ik gebruiken kan voor mijn eigen teksten; wat
doet hij/zij wat ik per se niet zo wil doen?
Mee beoordelen is een ingewikkelder zaak. Het kan voor leerlingen moeilijk zijn om
oordelen die meetellen in het selectieproces te vellen over hun medeleerlingen, zeker
als die oordelen richting onvoldoende wijzen. Wanneer dit zo zwaar weegt dat
leerlingen deze verantwoordelijkheid afwijzen, of dat de docent hun die niet geven
wil, is de enige oplossing ze bij de toetsing ten behoeve van het schoolexamen niet in
te schakelen, of hun oordelen slechts beperkt mee te laten tellen in het eindcijfer.
Daarmee komen we bij de vraag: hoe zwaar wegen de oordelen van de leerlingen, als
zij wel mee beoordelen?
De docent kan als enige het cijfer toekennen, na de commentaren van de leerlingen
gelezen te hebben. Ook kan hij bijvoorbeeld de helft van het cijfer bepalen en de
andere helft laten bepalen door het gemiddelde van de cijfers die de leerlingen
toekennen. Tenslotte kunnen alle cijfers, van de docent en de mee beoordelende
leerlingen, gemiddeld worden tot een cijfer.
Welke vorm ook gekozen wordt, het is van belang dat iedereen op de hoogte is van de
manier waarop het eindcijfer tot stand komt (transparantie).
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5.3.5

Combinaties van Schrijfvaardigheid en andere vakonderdelen

Een aantal combinatiemogelijkheden van Schrijfvaardigheid en Mondelinge
taalvaardigheid zijn al beschreven aan het eind van paragraaf 5.1.
Het is goed mogelijk leerlingen in het kader van het schrijfdossier schrijfopdrachten te
laten uitvoeren die betrekking hebben op onderwerpen uit de domeinen Literatuur en
Friese taal en cultuur, als die opdrachten voldoen aan de voorwaarden die eindterm 5
stelt (onder andere vermelding van doel, publiek en tekstsoort).

5.4

Literatuur

In het oude examenprogramma Friese taal en letterkunde bestond de beoordeling van
literaire vaardigheden uit twee onderdelen: een handelingsdeel en een toets. Het
handelingsdeel hield in het samenstellen van een leesdossier; de toets moest plaats
vinden aan de hand van het leesdossier en naar aanleiding van 6 (havo) of 9 (vwo)
gelezen literaire werken.
In het kader van de zogenaamde tijdelijke verlichtingsmaatregelen kwam de
verplichting tot het samenstellen van een leesdossier na korte tijd te vervallen.
Nu alle vormvoorschriften voor het schoolexamen zijn geschrapt, vervallen ook
bovenstaande verplichtingen. Docenten zijn nu geheel vrij hun onderwijs in en
toetsing van literatuur zelf vorm te geven binnen het kader van het schoolexamen.
In deze paragraaf bespreken we de volgende mogelijkheden voor toetsing:
- het leesdossier;
- het gesprek;
- de afsluitende tekst of presentatie;
- de schriftelijke toets.

5.4.1

Het leesdossier

Een leesdossier bevat naar onze mening tenminste het volgende:
1. een leeslijst: de opgave van de gelezen werken, met de nodige bibliografische
gegevens;
2. de verzamelde achtergrondinformatie bij de gelezen werken, dan wel
samenvattingen daarvan of verwijzingen naar de gebruikte bronnen;
3. de verslagen van de leeservaringen met de gelezen werken, in de vorm van
beschrijvingen en/of evaluaties en/of uitgevoerde verwerkingsopdrachten
(vergelijk paragraaf 4.4.1).
Op deze wijze wordt duidelijk recht gedaan aan eindterm 6: De leerling brengt
beargumenteerd verslag uit van zijn leeservaringen met een aantal literaire werken. In
zijn verwerkingsopdrachten zal de docent ervoor moeten zorgen dat de leerling ook
demonstreert dat hij literaire begrippen kan toepassen in zijn receptie van het werk en
dat hij (als vwo-er) het werk kan plaatsen in historisch perspectief (eindtermen 7 en 8).
Het is mogelijk, en zelfs wenselijk, om ook meer procesgerichte zaken in het
leesdossier op te nemen: de leesautobiografie en balansverslagen zijn de meest voor de
hand liggende. Maar in het kader van een handreiking voor toetsing laten we deze
mogelijkheden hier verder onbesproken.
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In het oude examenprogramma mocht geen cijfer worden toegekend aan het
leesdossier, omdat dit een handelingsdeel was. Naar onze indruk was dit voor
leerlingen en docenten weinig bevredigend en wij adviseren dus om het leesdossier te
betrekken bij de beoordeling van literatuur in het schoolexamen. De vraag is dan hoe
voor het leesdossier een cijfer wordt toegekend: in één keer aan het eind van het
examenjaar voor het gehele dossier, of steeds per opdracht een cijfer waarbij op het
laatst alle cijfers op een of andere wijze worden gemiddeld. Het eerste is weinig
transparant, het tweede is transparanter maar wellicht niet erg motiverend voor het
leesplezier. Een oplossing is misschien een tussentijdse beoordeling aan het einde van
het voorexamenjaar en een tweede beoordeling aan het einde van het examenjaar.
Criteria voor beoordeling hangen af van de specifieke opdrachten die verstrekt zijn. In
het algemeen gaat het erom of de leerling kan verwoorden welke betekenis de gelezen
werken voor hem persoonlijk hebben, of hij zijn evaluatie van het werk kan
onderbouwen, of hij hierbij adequaat gebruik kan maken van het literaire
begrippenapparaat, en of hij de werken kan plaatsen in hun historische context.
Het is ons bekend dat onder docenten Nederlands grote verdeeldheid bestaat over het
leesdossier. Naast uitgesproken fans zijn er felle tegenstanders die wijzen op inherente
fraudegevoeligheid van het leesdossier en de tijdrovendheid ervan voor leerlingen en
docenten. Deze argumenten zijn in diverse publicaties bestreden door Joop Dirksen,
naar onze mening op overtuigende wijze (zie Bolscher e.a. (2004). Literatuur en fictie.
Een didactische handreiking voor het voortgezet onderwijs. Leidschendam: Biblion,
p. 237 e.v.).
Andere tegenstanders hebben er moeite mee dat het leesdossier het accent legt op de
leeservaringen van de leerlingen, in plaats van op cultuuroverdracht. Het leesdossier
moet echter gezien worden als deel van het examenprogramma, waarin een balans is
gezocht tussen beide aspecten van literatuuronderwijs.
Wij vinden het leesdossier een goede toetsingsvorm van het literatuuronderwijs, en
bevelen docenten aan er gebruik van te maken.

5.4.2

Het gesprek

Het gesprek tussen docent en leerling dient om na te gaan welke literaire ontwikkeling
(eindterm 6) de leerling heeft doorgemaakt, en of die in de ogen van de docent
toereikend is.
Als er een leesdossier is samengesteld, vindt het gesprek plaats met dat leesdossier als
basis. Basis van het gesprek is, in termen van Dirksen: "In hoeverre is vanuit de
verslagen in het leesdossier aan te tonen dat er inderdaad sprake is van groei, van een
toename in literaire vaardigheid ten opzichte van de beginsituatie? Zijn de gekozen
boeken duidelijk van een hoger niveau dan in het begin, is de verslaglegging
completer geworden, krijgen alle aspecten van de evaluatie van het literaire werk (dus
ook bijvoorbeeld het plaatsen binnen het oeuvre van de auteur, binnen de
maatschappelijke context) aandacht? Aan de hand van een van de moeilijker boeken
kan er dan concreet gesproken worden over alle ter zake doende aspecten: de tekst, de
structuur, de lezer, de auteur, de literaire context." (Bolscher e.a. 2004, p. 237).
Als er geen leesdossier is, gaat het gesprek uit van de lijst met gelezen werken en
eventueel de verzamelde achtergrondinformatie. Ook dan kan onderzocht worden in
hoeverre de leerling een ontwikkeling heeft doorgemaakt in literaire competentie. Er
kunnen beschrijvingen en evaluaties van de gelezen werken worden gevraagd en
verwerkingsvragen worden gesteld. Er kan worden gevraagd wat de werken hebben
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bijgedragen aan de ontwikkeling van de literaire smaak van de leerling en zijn kijk op
mens en maatschappij; en ook hier kunnen een of meer werken nader worden
besproken.
Het gesprek is een sympathieke, maar helaas onbetrouwbare toetsvorm. In bescheiden
mate valt hiertegen iets te ondernemen, door:
al aan het eind van het voorexamenjaar (proef)gesprekken te houden zodat
leerlingen zien wat ze kunnen verwachten in het examenjaar (transparantie);
in de gesprekken met de verschillende leerlingen tenminste een aantal
vergelijkbare vragen te stellen, en de beantwoording van deze vragen in
vergelijkbare mate in het eindoordeel over het gesprek te betrekken
(vergelijkbaarheid);
vooraf de beoordelingscriteria bekend te maken.
Daarnaast is het verstandig om het gesprek te (laten) notuleren of op te nemen op
audiocassette, zodat in geval van meningsverschil over het eindoordeel hierop
teruggegrepen kan worden.

5.4.3

De afsluitende tekst of presentatie

Aan de leerling kan worden gevraagd om uiteen te zetten wat hij in de afgelopen
jaren op het gebied van literatuur heeft ervaren en geleerd, kortom hoe zijn literaire
ontwikkeling is verlopen. Hij moet dit doen aan de hand van wat hij heeft gelezen,
door zijn meest opvallende lees- en leerervaringen te beschrijven en te illustreren met
teksten.
De leerling kan dat doen in een mondelinge presentatie voor zijn klasgenoten en zijn
docent; hem kan ook gevraagd worden een tekst te schrijven gericht aan zijn docent
en eventueel (enkele van) zijn klasgenoten.
Beoordeeld wordt zowel op de kwaliteit van de presentatie (zie bij Mondelinge
taalvaardigheid) of van de geschreven tekst (zie bij Schrijfvaardigheid) als op de
kwaliteit van de gepresenteerde informatie: geeft de leerling er blijk van dat hij een
literaire ontwikkeling heeft doorgemaakt en is hij in staat deze duidelijk naar voren te
brengen?
Deze toetsvorm is een goed sluitstuk van het leesdossier, maar kan ook worden
gebruikt als er geen leesdossier is gemaakt. De leerling zal zich er dan wel langduriger
op moeten voorbereiden.

5.4.4

De schriftelijke toets

Docenten kunnen de behoefte hebben om te toetsen in hoeverre hun leerlingen kennis
en inzicht hebben verworven met betrekking tot het literaire begrippenapparaat en
(voor vwo) de literatuurgeschiedenis, en in hoeverre ze hun kennis en inzicht kunnen
hanteren bij het lezen van literaire teksten.
Het laatste moet naar onze mening in een schriftelijke toets centraal staan: alleen
kennis van het literaire begrippenapparaat of van de literatuurgeschiedenis bevragen
is duidelijk tegen de geest van het examenprogramma. Dit betekent dat er vragen
gesteld worden over teksten of tekstfragmenten, en dat leerlingen demonstreren dat ze
literaire begrippen kunnen hanteren in het analyseren en evalueren van deze teksten,
en dat ze deze teksten in hun historische context kunnen plaatsen. Wat dit laatste
betreft suggereert Dirksen: "vragen over de herkomst, de tijd van ontstaan, typische
kenmerken van de periode, zoals terug te vinden in het fragment, maar ook vragen
over de waarde van de tekst in de tijd van ontstaan en in het heden." (Bolscher e.a.
2004, p. 238).
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Bij dit type toets zijn zowel de vragen/opdrachten als de tekst(fragment)en voor alle
leerlingen dezelfde.
Bij een ander type schriftelijke toets verschillen de literaire teksten, maar zijn de
(tekstonafhankelijke) vragen/opdrachten dezelfde. Aan de leerlingen wordt gevraagd
om een zelfde vraag te beantwoorden of opdracht uit te voeren aan de hand van een
bepaald literair werk van hun leeslijst of leesdossier. Dit werk kan door henzelf
worden gekozen of door de docent worden aangewezen.
Tenslotte kan de schriftelijke toets nog de vorm hebben van een individuele
schrijfopdracht, waarbij zowel de tekst(en) als de opdracht(en) voor alle leerlingen
verschillen. De stof voor de individuele schrijfopdracht kan de leerling vinden in zijn
leesdossier. (Zonder leesdossier lijkt deze toetsvorm ons niet toepasbaar).

5.4.5

Combinaties van toetsvormen van Literatuur

De beschreven mogelijkheden voor toetsing zijn in principe combineerbaar, tenzij
anders is aangegeven. De combinaties leesdossier-gesprek en schriftelijke toets(en)gesprek zijn waarschijnlijk diegene waarmee tot op heden de meeste ervaring is
opgedaan.
Wij adviseren om een combinatie van een schriftelijke en een mondelinge toetsvorm
toe te passen. De schriftelijke toetsvorm biedt, indien goed vorm gegeven, de meeste
mogelijkheden om de leerlingen aan te zetten tot analyse van en reflectie op literaire
teksten. De mondelinge toetsvorm houdt rekening met het gegeven dat voor veel
mensen, ook leerlingen, praten over wat je gezien, gehoord, gelezen hebt een
natuurlijker wijze is om hun ervaringen te verwoorden dan schrijven erover. Een
combinatie van beide toetsvormen verenigt het goede van beide.
Combinatie van Literatuur en andere vakonderdelen
De combinatiemogelijkheden van de toetsing van Literatuur en Mondelinge
taalvaardigheid zijn al beschreven in paragraaf 5.1; die van de toetsing van Literatuur
en Schrijfvaardigheid in paragraaf 5.2.

5.5

Friese taal en cultuur

Bij dit nieuwe domein gaat het om twee te onderscheiden onderdelen:
- een gemeenschappelijk deel voor alle leerlingen die Fries gekozen hebben;
- een facultatief deel voor leerlingen die dit domein (naast een andere) uit de vier
keuzedomeinen gekozen hebben.
We behandelen de toetsingsmogelijkheden van deze onderdelen afzonderlijk. We
zullen bij beide onderdelen kort zijn over de mogelijkheden, omdat met dit domein in
de tweede fase nog geen ervaring is opgedaan.

5.5.1

Het gemeenschappelijk deel

Volgens het examenprogramma moeten de leerlingen in het gemeenschappelijk deel
de volgende talige activiteiten kunnen uitvoeren: hoofdlijnen aangeven, voorbeelden
geven, de positie verwoorden, de rol en betekenis beschrijven en een overzicht geven.
Daarvoor hebben zij enige kennis nodig van de historische ontwikkeling van de Friese
taal, van taalverandering en interferenties, van de Friese taal als minderheidstaal
binnen de regionale, de Nederlandse en de Europese samenleving, van de Friese taal in
het openbare leven en van uiteenlopende Friese cultuuruitingen.
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De talige activiteiten passen bij een taalprogramma, wat het examenprogramma Fries
is. Ze benadrukken ons inziens dat het bij Fries in de tweede fase niet in de eerste
plaats gaat om het vergaren en reproduceren van (semi-wetenschappelijke) kennis
over de genoemde onderwerpen, maar om het verkrijgen van inzicht in
sociolinguïstische en culturele factoren die het gebruik van de Friese taal beïnvloeden.
Dit heeft mede als doel de attitude van de leerling ten aanzien van het gebruik van de
Friese taal te versterken.
Daarvoor is ons inziens een dieper gaande en meer kritische verwerking van de kennis
nodig dan door reproductievragen gestimuleerd wordt. Kritische verwerking van
(nieuwe) kennis wordt gestimuleerd door eigen analyse en standpuntbepaling en het
verwoorden daarvan in (korte) mondelinge of schriftelijke teksten. Van daaruit menen
wij dat dit domein in het schoolexamen het best getoetst kan worden aan de hand van
een aantal (korte) schrijf- of spreekopdrachten over de genoemde onderwerpen.

5.5.2

Het facultatief deel

De vorm van de toetsing van het facultatief deel E+ is min of meer gegeven door de
formulering van de betreffende eindtermen: twee maal een beargumenteerd verslag
uitbrengen. Zo'n verslag kan nog wel verschillende vormen aannemen: mondeling,
schriftelijk, al dan niet in digitale of audiovisuele vorm.
Het ligt voor de hand voor de beoordeling hiervan aan te sluiten bij het beleid dat
voor verslagen en presentaties voor Nederlands en andere vakken op school is
afgesproken in het kader van (algemene) vaardigheden (in profielen).
Omdat dit domein, en met name het facultatief deel ervan zo'n expliciet talig karakter
heeft, achten wij een relatie met domein B Mondelinge vaardigheid of met domein C
Schriftelijke vaardigheid voor de uitvoering zeer wenselijk. Vandaar dat wij scholen
afraden de combinatie D en E+ aan leerlingen aan te beiden.

5.6

Oriëntatie op studie en beroep

Het nieuwe examenprogramma schrijft voor dat het schoolexamen ook betrekking
moet hebben op domein F, Oriëntatie op studie en beroep.
Het beste lijkt ons dat hier aandacht aan besteed wordt op de in paragraaf 4.5
beschreven wijze, zonder dat deze activiteiten resulteren in een speciale toets.

5.7

Weging onderdelen schoolexamen

In de huidige systematiek weegt het centraal schriftelijk examen voor 50% mee bij de
bepaling van het eindcijfer. De andere helft wordt uitgemaakt door de resultante van
de schoolexamens. Het schoolexamen bestaat voor iedere leerling uit (minstens) drie
onderdelen:
1. een cijfer voor het schoolexamen over het gemeenschappelijk deel (domein E en
F);
2. een cijfer voor het schoolexamen over het domein van eerste keuze (domein B, C,
D, of E+);
3. een cijfer voor het schoolexamen over het domein van tweede keuze (domein B,
C, D, of E+).
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De vraag is hoe deze drie onderdelen gewogen moeten worden. Het meest eenvoudig is
het om deze drie onderdelen een zelfde gewicht te geven: de drie cijfers optellen en
delen door drie geeft dan het schoolexamencijfer Fries.
Scholen zijn vrij in het toekennen van gewichten aan domeinen in het eigen
programma van toetsing en afweging (PTA), als leerlingen maar weten waar ze aan
toe zijn. We pleiten ervoor het tweede en derde cijfer in ieder geval een gelijk gewicht
toe te kennen. Het mag immers niet uit maken of je een domein als eerste of tweede
keuze hebt gekozen. Het moet ook niet zo zijn dat de domeinkeuze (mee) bepaald
wordt door relatieve gewichten van de domeinen.
Een gevolg van dit advies voor gelijke weging is dat de omvang in studielasturen voor
de vier keuzedomeinen ook ongeveer even groot moet zijn.
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6.

Afstemming met andere
vakken

Bij afstemming met andere vakken gaat het in de eerste instantie om afstemming met
Nederlands wat betreft aanpak van lees-, luister-, spreek-, gesprek- en schrijftaken en
de beoordeling daarvan. Dat is hiervoor in hoofdstuk 5 al aan de orde geweest.
Daarnaast is, als de school kiest voor geïntegreerd literatuuronderwijs, ook op dat
terrein afstemming met Nederlands nodig, en in vwo met andere docenten moderne
talen. Overigens hebben de ervaringen in de afgelopen jaren wat dit betreft geen
aanleiding gegeven tot de gedachte dat dit in Friesland een hoge vlucht zal nemen.
Vanuit Fries is geïntegreerd literatuuronderwijs een extra zware opgave, omdat
bestaande methoden op dit gebied geen (enkele) aandacht voor de Friese literatuur
hebben.
Afstemming met andere vakken betreft het hanteren van dezelfde richtlijnen van
aanpak van onderzoek, ontwerp, (mondelinge of schriftelijke) presentatie en reflectie.
Het vak Nederlands speelt hierbij veelal een voortrekkersrol, die vanuit Fries slechts
ondersteund hoeft te worden door er op aan te sluiten. We verwijzen hiervoor verder
naar 'Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo' (Bonset, 2007).
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7.

Onderdelen naar keuze van de
school

Aan het einde van hoofdstuk 3 zagen we dat de vrijheid van scholen om het
schoolexamen vorm te geven in het nieuwe tweede fase-programma in twee opzichten
is vergroot.
Ten eerste kunnen scholen domeinen waarop het centraal examen betrekking
heeft laten terugkeren in het schoolexamen.
Ten tweede kunnen scholen ervoor kiezen vakonderdelen op te nemen in het
schoolexamen die niet als domein in het examenprogramma genoemd staan.
Deze kunnen bovendien per leerling verschillen, wat keuzemogelijkheden voor de
individuele leerling inhoudt.
Beide mogelijkheden mogen overigens niet ten koste gaan van de overige eindtermen.
Een keuze voor de eerste mogelijkheid zou in het geval van het vak Fries betekenen
dat een school/sectie ook in het schoolexamen Leesvaardigheid examineert. Gegeven
het feit dat dit domein via het centraal examen al 50% van het examencijfer Fries
bepaalt, vinden wij dit weinig voor de hand liggen.
Een keuze voor het tweede biedt een in principe onafzienbare reeks mogelijkheden.
Gezien de complexiteit van het examenprogramma Fries voor havo en vwo en de
nieuwe, verruimde mogelijkheden aandacht te schenken aan Friese taal en cultuur in
het gemeenschappelijk deel, zien we hier af van uitwerking van mogelijke andere
onderdelen van een programma Fries.
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Bijlage
Examenprogramma Friese taal en
cultuur havo/vwo
Het eindexamen
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A
Leesvaardigheid
Domein B
Mondelinge taalvaardigheid
Domein C
Schrijfvaardigheid
Domein D
Literatuur
Domein E
Friese taal en cultuur
Domein F
Oriëntatie op studie en beroep.

Het centraal examen
Het centraal examen heeft betrekking op domein A.
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen
vast.
De CEVO maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het
centraal examen.

Het schoolexamen
Het schoolexamen heeft betrekking op:
de domeinen E (behalve het gecursiveerde deel) en F, en ten minste twee
domeinen uit de domeinen B, C, D en E (het gecursiveerde deel);
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: het domein A, waarop het centraal
examen betrekking heeft;
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat
kunnen verschillen.

De examenstof
Domein A: Leesvaardigheid
1.
-

De kandidaat kan van in het Fries geschreven artikelen en verslagen:
de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
relaties tussen delen van een tekst aangeven;
conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de
auteur;
standpunten en argumenten herkennen en onderscheiden.
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Domein B: Mondelinge taalvaardigheid
Subdomein B1: Luistervaardigheid
2. De kandidaat kan van een in het Fries gesproken betoog of uiteenzetting:
- de hoofdgedachte van de tekst of tekstgedeelten verwoorden;
- opvattingen en gevoelens van de spreker benoemen;
- standpunten en argumenten herkennen en onderscheiden;
- het beoogde publiek en het spreekdoel benoemen.
Subdomein B2: Spreekvaardigheid
3. De kandidaat kan verworven informatie adequaat in het Fries presenteren met het
oog op doel en publiek en daarbij standpunten en argumenten verwoorden.
Subdomein B3: Gespreksvaardigheid
4. De kandidaat kan in een gesprek in het Fries adequaat:
- informatie vragen of verstrekken met het oog op doel, publiek en gespreksvorm;
- reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers.

Domein C: Schrijfvaardigheid
5.
-

-

De kandidaat kan adequaat in het Fries:
schriftelijk informatie vragen en verstrekken;
verworven informatie schriftelijk presenteren, rekening houdend met doel en
publiek en daarbij standpunten en argumenten verwoorden of uitdrukking geven
aan gevoelens;
een verslag schrijven.

Domein D: Literatuur
Subdomein D1: Literaire ontwikkeling
6. De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met
een aantal door hem geselecteerde literaire werken. De werken zijn oorspronkelijk
geschreven in de Friese taal.
* Minimumaantal: havo 6; vwo 9 waarvan minimaal 3 voor 1945.
Subdomein D2: Literaire begrippen
7. De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire
begrippen hanteren bij de interpretatie van literaire teksten.
Subdomein D3: Literatuurgeschiedenis
8. De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de Friese
literatuurgeschiedenis en de gelezen literaire werken plaatsen in historisch
perspectief.
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Domein E: Friese taal en cultuur
Subdomein E1: Friese taal
9. De kandidaat kan:
- hoofdlijnen aangeven van de historische ontwikkeling van de Friese taal;
- voorbeelden geven van taalverandering en interferenties;
- de hedendaagse positie van de Friese taal als minderheidstaal binnen de regionale,
de Nederlandse en de Europese samenleving verwoorden;
- de rol en de maatschappelijke betekenis van de Friese taal in het openbare leven
beschrijven;
- beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn studie naar of ervaringen met een
taalkundig verschijnsel in Friesland.
Subdomein E2: Friese cultuur
10. De kandidaat kan:
- (door middel van voorbeelden) een overzicht geven van uiteenlopende Friese
cultuuruitingen;
- beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn ervaringen met enkele Friese
cultuuruitingen.

Domein F: Oriëntatie op studie en beroep
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Taheakke
Eksamenprogramma Fryske taal en
kultuer hafû/twû
It eineksamen
It eineksamen bestiet út it sintraal eksamen en in skoaleksamen.
It eksamenprogramma bestiet út de neikommende domeinen:
Domein A
Lêsfeardigens
Domein B
Mûnlinge taalfeardigens
Domein C
Skriuwfeardigens
Domein D
Literatuer
Domein E
Fryske taal en kultuer
Domein F
Oriïntaasje op stúdzje en berop.

It sintraal eksamen
It sintraal eksamen slacht op domein A.
De CEVO stelt it oantal en it tiidrek fan de sittings fan it sintraal eksamen fêst.
De CEVO makket, as dit nedich is, in spesifikaasje bekend fan de eksamenstof fan it
sintraal eksamen.

It skoaleksamen
It skoaleksamen slacht op:
de domeinen E (útsein it kursivearre diel) en F, en op syn minst twa domeinen út
de domeinen B, C, D en E (it kursivearre diel);
as it foechhawwend gesach dêrfoar kiest: it domein A, dêr't it sintraal eksamen op
slacht;
as it foechhawwend gesach dêrfoar kiest: oare fakûnderdielen, dy't per kandidaat
ferskille kinne.

De eksamenstof
Domein A: Lêsfeardigens
1.
-

De kandidaat kin fan Frysk skreaune artikels en ferslaggen:
de haadgedachte fan in tekst(gedielte) oanjaan;
relaasjes tusken dielen fan in tekst oanjaan;
konklúzjes lûke oangeande yntinsjes, opfettings en gefoelens fan de auteur;
stânpunten en arguminten werkenne en ûnderskiede.

⏐ 49

Domein B: Mûnlinge taalfeardigens
Subdomein B1: Harkfeardigens
2. De kandidaat kin fan in betooch of fan in útiensetting yn it Frysk:
- de haadgedachte fan de tekst of tekstgedielten ûnder wurden bringe;
- opfettings en gefoelens fan de sprekker beneame;
- stânpunten en arguminten werkenne en ûnderskiede;
- it publyk dat de sprekker foar eagen hat en it sprekdoel beneame.
Subdomein B2: Sprekfeardigens
3. De kandidaat kin bemachtige ynformaasje adekwaat yn it Frysk presintearje mei
it each op doel en publyk en dêrby stânpunten en arguminten ûnder wurden
bringe.
Subdomein B3: Praatfeardigens
4. De kandidaat kin yn in petear yn it Frysk adekwaat:
- ynformaasje freegje of jaan mei it each op doel, publyk en petearfoarm;
- reagearje op bydragen fan harkers of peteardielnimmers.

Domein C: Skriuwfeardigens
5.
-

-

De kandidaat kin adekwaat yn it Frysk:
skriftlike ynformaasje freegje en jaan;
bemachtige ynformaasje skriftlik presintearje, hâldt rekken mei it doel en publyk
en kin dêrby stânpunten en arguminten ûnder wurden bringe of utering jaan oan
gefoelens;
in ferslach skriuwe.

Domein D: Literatuer
Subdomein D1: Literêre ûntwikkeling
6. De kandidaat kin beärgumintearre ferslach útbringe fan de lêsûnderfinings mei in
oantal troch himsels selektearre literêre wurken. De wurken binne oarspronklik
skreaun yn it Frysk.
* Minimumoantal: hafû 6; twû 9 dêr't minimaal 3 fan foar 1945 binne.
Subdomein D2: Literêre begripen
7. De kandidaat kin literêre tekstsoarten werkenne en ûnderskiede, en literêre
begripen hantearje by de ynterpretaasje fan literêre teksten.
Subdomein D3: Literatuerskiednis
8. De kandidaat kin in oersicht jaan fan de haadlinen fan de Fryske literatuerskiednis
en de lêzen literêre wurken pleatse yn histoarysk perspektyf.
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Domein E: Fryske taal en kultuer
Subdomein E1: Fryske taal
9. De kandidaat kin:
- haadlinen oanjaan fan de histoaryske ûntwikkeling fan de Fryske taal;
- foarbylden jaan fan taalferoarings en ynterferinsjes;
- de hjoeddeiske posysje fan de Fryske taal as minderheidstaal yn de regionale, de
Nederlânske en Europeeske maatskippij ûnder wurden bringe;
- de rol en de maatskiplike betsjutting fan de Fryske taal yn it iepenbiere libben
beskriuwe;
- beärgumintearre ferslach útbringe fan de stúdzje nei of ûnderfinings mei in
taalkundich ferskynsel yn Fryslân.
Subdomein E2: Fryske kultuer
10. De kandidaat kin:
- (oan de hân fan foarbylden) in oersicht jaan fan ûnderskate Fryske
kultueruterings;
- beärgumintearre ferslach útbringe fan de ûnderfinings mei in oantal Fryske
kultueruterings.

Domein F: Oriïntaasje op stúdzje en berop
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