
Naam	  Lectoraat	   	   	   :	  Fries	  en	  meertaligheid	  
	  
	  	  
Naam	  hogeschool	   :	  NHL	  /Stenden	  Hogeschool	  
	  
	  
Naam	  lector	   	   	   	   :	  dr	  Alex	  Riemersma	  
	  	  
	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo:	  	  
Het	  lectoraat	  ontwikkelt	  een	  innovatieproject	  dat	  gericht	  is	  op	  de	  aansluiting	  van	  drietalig	  
basisonderwijs	  naar	  meertalig	  voortgezet	  onderwijs.	  Er	  zijn	  drie	  aandachtsgebieden.	  
Allereerst	  het	  Engels	  en	  Fries	  als	  voertaal	  in	  het	  basis-‐	  en	  voortgezet	  onderwijs	  en	  in	  de	  
lerarenopleidingen.	  Ten	  tweede	  de	  doorlopende	  leerlijnen	  (curriculum	  en	  didactiek	  met	  
differentiatie;	  talige	  en	  didactische	  competenties	  van	  leraren).	  En	  ten	  derde	  de	  afstemming	  
van	  de	  kerndoelen,	  referentieniveaus	  en	  streefniveaus	  van	  taalbeheersing	  en	  taalgebruik	  in	  
de	  verschillende	  doeltalen.	  	  	  Het	  lectoraat	  zal	  verder	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  het	  onderwijs	  
in	  de	  vorm	  van	  een	  minor	  Meertaligheid	  (30	  EC).	  Ook	  wordt	  een	  Master	  Multilingualism	  (120	  
EC)	  ontwikkeld	  in	  samenwerking	  met	  de	  RUG	  en	  de	  Universiteit	  van	  Donostia/San	  Sebastian	  
in	  Baskenland,	  Spanje.	  
Een	  ander	  resultaat	  zal	  een	  integraal	  leerlingvolgsysteem	  zijn	  waarin	  de	  scholen	  (leraren	  en	  
leerlingen)	  de	  vorderingen	  en	  resultaten	  zoveel	  mogelijk	  parallel	  voor	  
	  
Dr.	  Alex	  M.J.	  Riemersma	  (1953)	  is	  gepromoveerd	  op	  onderzoek	  naar	  de	  beheersing	  van	  het	  
Nederlands	  en	  het	  Fries	  aan	  het	  einde	  van	  de	  basisschool.	  Hij	  is	  sinds	  1978	  werkzaam	  in	  het	  
onderwijs	  als	  docent	  Nederlands	  en	  Fries	  aan	  lerarenopleidingen.	  Vanaf	  1980	  is	  hij	  in	  
verschillende	  functies	  betrokken	  bij	  beleidsontwikkelingen	  betreffende	  het	  Fries	  in	  het	  
voortgezet	  onderwijs.	  	  	  Hij	  is	  actief	  in	  de	  nationale	  Vereniging	  van	  Leraren	  in	  Levende	  Talen	  
(VLLT)	  en	  in	  de	  Europese	  organisatie	  voor	  minderheidstalen	  Network	  to	  Promote	  Linguistic	  
Diversity	  (NPLD).	  	  	  Sinds	  2007	  is	  hij	  verbonden	  aan	  het	  Mercator	  Europees	  Kenniscentrum	  
voor	  Meertaligheid	  en	  Taalleren	  aan	  de	  Fryske	  Akademy.	  Hij	  is	  expert	  betreffende	  
minderheidstalen	  (onderwijs,	  wettelijke	  positie,	  functioneren)	  in	  het	  kader	  van	  het	  Europees	  
Handvest	  voor	  Regionale	  of	  Minderheidstalen	  van	  de	  Raad	  van	  Europa.	  
	  
Relevante	  links	  
http://www.nhl.nl/nhl/40/kennis-‐en-‐bedrijf/lectoraten.html	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  


