
provinsje fryslân
provincie fryslân b

postbus 20120
8900 hm leeuwarden

tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25

telefax: (058) 292 51 25

www.fryslais.nl
provincie@fryslan.nl

www.twitter.com/provfryslan

01206158
Kultuer & Mienskip
E. Duijff/(058) 29251 94of e.duijff@fryslan.nl

Adviesrapport Mee rtalig Voortgezet Onderwijs

Achte Steateleden,

De provinsje hat as belied dat der in goede trochgeande learline Frysk fan pjut oant
promovendus is. As ûnderdiel dêrfan is mei yngong fan it skoallejier 2009-2010 de
seisjierrige pilot Meartalich Fuortset Underwiis mei stipe fan de provinsje ûteinset.

It lôste skoallejier fan dy pilot is no likernôch ôfrûn. Dêrom hawwe wy in eksterne
organisaasje in ûndersyk dwaan litten nei de effekten en takomstmooglikheden fan
Meartalich Fuortset Underwiis yn Fryslân.

It dsk hat laat ta in advysrapport dat wy jo hjirby oanbiede.

Provinsjale Steaten fan Fryslân
Postbus 20120
8900 HM LJOUWERT

Ljouwert, 7 april 2015
Ferstjoerd, 7 j\PR 2015

1 1
rJ)

0
Üs merkteken
Ofdieling
Opsteld troch
Jo merkteken
Taheakke(n)

Ûnderwerp : oanbieding advysrapport MFÛ oan PS

Steaten fan Fryslân,

Berg, siktaris

-1/1 - l.]s merkteken: 01206158



Meertalig Voort- 
gezet Onderwijs

Adviesrapport

Onderzoek en advies EP-Nuffic



meertalig voortgezet onderwijs



Adviesrapport 

Meertalig Voortgezet Onderwijs
Onderzoek en advies EP-Nuffic

A.T. Koster, Januari 2014



4 meertalig voortgezet onderwijs



adviesrapport 5

Inhoudsopgave

1. Onderzoek Meertalig Voortgezet onderwijs in Fryslân 6

 1.1 Opdracht 6

 1.2 Aanpak 6

2 Achtergrond 8

 2.1 Het concept Meertalig Voortgezet Onderwijs 9

 2.2 De pilot 9

 2.3 Projectorganisatie 10

3 Bevindingen 11

 3.1 De motivatie voor Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO) 11

 3.2 De ontwikkeling van het MVO op de scholen 12

 3.3 Samenwerking en ondersteuning 14

 3.4 Standaard en kwaliteitszorg 15

 3.5 De aantrekkingskracht voor ouders en leerlingen; PR 15

 3.6 Financiën 16

 3.7 Groei van het MVO 17

4 Samenwerking met tweetalig onderwijs 18

5 Sterke en zwakke kanten (aandachts-/ontwikkelpunten) MVO 19

 5.1 Sterke kanten 19

 5.2 Aandachtspunten/ontwikkelpunten 20

 5.3 Aanbevelingen 22

6 Samenvatting en conclusie 28

Gesprekspartners 29

Literatuur  30

 



6 meertalig voortgezet onderwijs

 1.1 n Opdracht

De Provincie Fryslân heeft het Europees Platform-internationaliseren in onderwijs (EPF)1 

benaderd met de vraag om een bijdrage te leveren aan het versterken van het meer-

talig voortgezet onderwijs in de provincie. Het EPF doet dit vanuit haar rol als landelijk 

coördinator en kwaliteitsbewaker van het tweetalig onderwijs in Nederland. In overleg 

met de Provincie is besloten tot een kortdurend onderzoek onder alle betrokkenen 

bij het MVO, uitmondend in een rapport met aanbevelingen. Het onderzoek bestaat 

onder meer uit een sterkte-zwakte analyse van het MVO. Het EPF heeft mw. Annette 

Koster, voormalig conrector onderwijs van het Hermann Wesselink College in Amstel-

veen, nu werkzaam als coach en adviseur, verzocht het onderzoek uit te voeren. Zij 

heeft op het Hermann Wesselink College het tweetalig vwo opgezet, is lid geweest van 

de stuurgroep van het Landelijk netwerk voor tweetalig onderwijs en is cursusleider 

bij diverse professionaliseringsprogramma’s van het EPF, o.a. de opleiding Coördinator 

tweetalig onderwijs. 

 1.2 n Aanpak

Het onderzoek heeft bestaan uit: bestudering van de beschikbare ‘literatuur’ (zie p. 

25), het houden van interviews en het onderzoeken van de mogelijkheden voor samen-

werking met het tweetalig onderwijs. 

Hoofdstuk

1
Onderzoek Meertalig Voortgezet 
onderwijs in Fryslân

1  Het Europees Platform is per 1-1-2015 gefuseerd met de Nuffic tot EP-Nuffic. In dit rapport spreken we over 
EPF als het 2014 betreft. 
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Overeenkomstig de opdracht zijn er interviews gehouden met de belangrijkste spelers 

in het MVO-veld:

- de Provincie Fryslân

- CEDIN (onderwijsadvies- en begeleiding)

- scholen met een MVO programma 

 - CSG Bogerman - locatie Koudum

 - CSG Bogerman - locatie Wommels

 - CSG Liudger- locatie Burgum

- scholen met die net (gedeeltelijk) gestart zijn met MVO

 - CSG Liudger - locatie Waskemar

 - Mavo De Saad - Damwâld

- scholen voor tweetalig onderwijs in Friesland

 - Marnecollege - Bolsward

 - CSG Liudger - locatie Raai-Drachten

 - Piter Jelles Montessori Highschool - Leeuwarden

- de Fryske Akademy

- lectoraat Fries- en meertaligheid (NHL/Stenden)

- enkele andere betrokkenen2

In de gesprekken zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen (of een selectie,  

afhankelijk van de gesprekspartner)

- de motivatie voor MVO;

- de ontwikkeling van het onderwijs;

- de aantrekkingskracht voor ouders/leerlingen; PR;

- samenwerking en ondersteuning;

- kwaliteitszorg;

- financiën;

- mogelijkheden voor groei van het MVO;

- samenwerking met tweetalig onderwijs.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor samenwerking met  

het Landelijk netwerk tweetalig onderwijs en het Europees Platform. Daartoe is er 

overleg geweest met Onno van Wilgenburg en Stephan Meershoek van het EPF en  

met de Stuurgroep van het Landelijk netwerk voor tweetalig onderwijs. 

2  De namen en functies van alle gesprekspartners staan vermeld achter in het rapport. 



8 meertalig voortgezet onderwijs

In 2006 heeft de Provincie Fryslân de KAG-fû (Coördinatie- en Adviesgroep Fries in 

het Voortgezet onderwijs) opdracht gegeven om een opzet te maken voor drietalig 

voortgezet onderwijs in Fryslân. De provincie beoogde daarmee de leerlingen, die een 

drietalige basisschool hebben bezocht, de mogelijkheid te geven drietalig onderwijs te 

blijven volgen in het voortgezet onderwijs. Overigens zonder de leerlingen, die geen 

tweetalige basisschool gevolgd hebben, daarvan uit te sluiten. De KAG-fû heeft vervol-

gens de werkgroep MFÛ/MVO ingesteld voor het opzetten van dit meertalige onder-

wijs op scholen voor voortgezet onderwijs3. Na een intensieve voorbereidingsperiode 

is het MVO op één school gestart in 2010 en het jaar daarna op twee andere scholen4. 

De Provincie Fryslân heeft besloten om vier jaar lang deze pilot mede te financieren. In 

2013 werd de financiële steun van de Provincie voor de pilot met twee jaar verlengd. 

De Provincie heeft in de nota Grinzen Oer (2013) zich als doelstelling gesteld een 

doorgaande leerlijn meertaligheid te bevorderen. Voor het voortgezet onderwijs wordt 

ingezet op 10 locaties voor meertalig voortgezet onderwijs in 2015. In de Bestuursaf-

spraak Friese Taal en Cultuur 2013-2018 wordt gesproken over 10 locaties in 2018. In 

het projectplan voor de voortgezette pilot gaat het om 15 scholen in 2020 (10 havo 

en 5 vmbo) Op dit moment zijn er vier locaties met MVO ; één school is gedeeltelijk 

gestart. 

Hoofdstuk

2
Achtergrond

3  In dit rapport gebruiken we verder de term MVO
4  Deze scholen noemen we de pilotscholen
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 2.1 n Het concept Meertalig Voortgezet Onderwijs

De hoofddoelstelling van het MVO luidt: “het Meertalig Voortgezet Onderwijs, waarbij 

het Fries, Nederlands en Engels als voertaal gebruikt worden, moet leiden tot een 

volledige taalbeheersing van de leerlingen in de betreffende drie talen”. Dit “MVO is 

goed voor de algemene taalvaardigheid en de sociale en cognitieve ontwikkeling van 

de leerling. Het zorgt voor taalbeheersing in meerdere talen op gelijkwaardig niveau in 

alle taalvaardigheden (...) Het zorgt er uiteindelijk voor dat de leerling zich overal thuis 

voelt en gemakkelijk communiceert zowel nationaal als internationaal” aldus de visie 

voor het MVO in het projectplan Meartalich Fuortset Ûnderwiis (MFÛ), april 2009. 

Men wil dit bereiken door de drie talen Nederlands, Engels en Fries in alle leerjaren als 

vak aan te bieden en deze talen als voertaal bij andere vakken te gebruiken. Daarbij is 

de positie van het Fries gelijkwaardig aan de andere talen. Verder streeft men naar een 

systematische vormgeving van het taalonderwijs in samenhang met de andere vakken 

waar de talen als voertaal bij gebruikt worden. Het MVO moet deel uit maken van 

een doorgaande leerlijn, waarop de niveaus van taalbeheersing worden vastgelegd in 

termen van het ERK. 

In de subdoelen wordt aangegeven dat de individuele leerling gecertificeerd zou moe-

ten worden aan de hand van het ERK. Verder moet een brede Europese oriëntatie een 

plek krijgen in het MVO, in de vorm van lessen, (digitale) uitwisseling en educatieve 

buitenlandse excursies. De inrichting van het onderwijs moet getuigen van integraliteit 

(samenwerking tussen talen en vakken en longitudinaliteit (doorgaande leerlijn). Ver-

der wil men beschikken over kwalitatief goed materiaal dat de integratie van vakken 

bevordert en toegespitst is op de Friese situatie. 

De praktische uitwerking houdt in dat in de eerste drie leerjaren 20% van de onder-

wijstijd Friestalig zal zijn, 20% Engelstalig en 60% Nederlandstalig. Op langere termijn 

is het streven: 30-30-40. 

 2.2 n De pilot

De start van het MVO vond plaats in een pilotproject van vier jaar. Drie locaties namen 

deel aan de pilot. CSG Liudger locatie Burgum startte in 2010; in 2011 startte CSG 

Bogerman met twee locaties: Koudum en Wommels. In het projectplan ging men uit 

dat leerlingen zouden kiezen voor MVO. In Burgum is dat de afgelopen jaren ook zo 

geweest. 

In Koudum en Wommels heeft men vanwege het kleine leerlingaantal ervoor gekozen 

om het MVO voor de havo/vwo brugklas verplicht te stellen. 

Op de locatie Sneek van CSG Bogerman is ook geprobeerd om te starten met een MVO-

klas. Die poging is gestrand vanwege het geringe aantal leerlingen dat zich aanmeldde. 

De conclusie was dat het concept niet aantrekkelijk genoeg was voor leerlingen en 

ouders en daarom is de school er na twee jaar mee gestopt. 

De MVO-vakken zijn niet op alle scholen hetzelfde. Wel wordt op alle pilotscholen het 

vak geschiedenis in het Fries aangeboden. In Burgum worden 3 - 4 vakken in het Engels 

gegeven, in Wommels/Koudum 1 - 2 vakken. Na vier jaar is besloten tot voortzetting 
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van de pilot tot 2015. Daarbij richt men zich o.a. op het schrijven van een taalbeleids-

plan, uitbreiding van het aantal MVO scholen, op toetsontwikkeling voor het Fries en 

professionalisering. 

In het cursusjaar 2014-2015 is één nieuwe school gestart met MVO: de locatie Waske-

mar van de CSG Liudger. Zij bieden muziek in het Fries aan en godsdienst in het Engels. 

Mavo De Saad in Damwâld streeft er ook naar MVO in te voeren: zij zijn dit cursusjaar 

gestart met geschiedenis in het Fries5. Beide scholen kiezen er voor om het meertalig 

onderwijs verplicht te stellen, respectievelijk voor de havo/vwo stroom en voor vmbo-t. 

 2.3 n Projectorganisatie

De coördinatie van het project ligt bij Cedin. Jelle Bangma van Cedin is inhoudelijk 

projectleider. Het financiële gedeelte wordt beheerd door de locatie Burgum. Daar-

naast is er een werkgroep MVO, deze is voortgekomen uit de projectgroep die destijds 

het projectplan MVO opgezet heeft. De Provincie Fryslân verstrekt de subsidies voor de 

pilot en beoordeelt dus de aanvraag en de verantwoording. 

5  Deze twee scholen worden in het vervolg aangeduid als ‘startende scholen’, hoewel Mavo De Saad feitelijk 
nog niet gestart is met MVO. Zij hebben de intentie om binnenkort met een vak in het Engels te starten. 
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De gesprekken en de bestudering van rapporten, evaluaties en andere bronnen heb-

ben geleid tot onderstaande bevindingen betreffende de motivatie voor MVO, de ont-

wikkeling van het onderwijs, de samenwerking en ondersteuning, kwaliteitszorg, de 

aantrekkingskracht voor ouders, financiën, de groei van het MVO en de samenwerking 

met het tweetalig onderwijs. 

 3.1 n De motivatie voor Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO)

Alle scholen en andere betrokkenen zijn (nog steeds) sterk gemotiveerd voor het MVO. 

De accenten liggen hierbij wel verschillend. Sommigen zien het MVO vooral als een 

mogelijkheid om het onderwijs in het Fries en de Friese cultuur in te bedden in een 

aantrekkelijke vorm van onderwijs, bij anderen ligt de motivatie vooral in de moge-

lijkheden om leerlingen extra kansen te bieden: een betere taalvaardigheid in het 

Engels, een blik naar buiten. Ook worden de cognitieve voordelen van meertaligheid 

genoemd: meertaligheid bevordert het vermogen om andere talen te leren. 

Volgens de schoolleiding zijn de docenten die betrokken zijn bij het MVO bekwaam, 

enthousiast en gemotiveerd. Na een fase van pionieren voelen zij zich steeds meer 

geëquipeerd om in een andere taal les te geven. De docenten die aanwezig waren bij 

de gesprekken gaven hier ook blijk van. 

Hoofdstuk

3
Bevindingen
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De Provincie heeft als taak de Friese taal en cultuur te beschermen en te bevorderen. 

De laatste jaren legt men daarbij niet meer zo de nadruk op het Fries als cultureel erf-

goed, maar op de meertaligheid: Fryslân is een laboratorium voor meertaligheid. In het 

onderwijs wil de Provincie een doorgaande leerlijn meertaligheid realiseren. Het MVO 

is een essentieel onderdeel in de doorgaande leerlijn meertaligheid van VVE tot WO. 

 3.2 n De ontwikkeling van het MVO op de scholen
 

Het curriculum

De inrichting van het curriculum is op de scholen verschillend. Op de oorspronkelijke 

pilotscholen wordt voor zowel Engels als Fries een vak uit het leergebied Mens &  

Maatschappij aangeboden. Daarnaast is er een gevarieerd aanbod aan vakken: o.a.  

wiskunde, muziek, LO. De keuze van deze vakken hangt soms samen met de beschik-

baarheid van docenten of de beschikbaarheid van een methode. De locatie Waskemar 

heeft gekozen voor muziek en godsdienst, vanuit de overweging dat dit vakken zijn 

waarvan de resultaten minder doorslaggevend zijn voor de doorstroming. 

De doelstelling voor de verhouding 30-30-40 wordt nog op geen enkele school gerea-

liseerd. De locatie Burgum benadert de uiteindelijke doelstelling het meest. De leer-

lingen die op deze school in 2014 het driejarige MVO afgesloten hebben, hebben 30% 

van de lessen in het Engels (Engels en daarnaast 3 vakken) , ruim 16 % in het Fries (Fries 

en daarnaast 3 vakken) en bijna 54% van de lessen in het Nederlands gevolgd. De niet- 

gelijkwaardige positie van het Fries wordt veroorzaakt door het verschil in contacturen 

voor het taalvak Engels resp. Fries. 

Op de locaties Wommels en Koudum wordt in de eerste klas 1 vak in het Engels resp. 

Fries aangeboden; in klas 2 en 3 (Wommels) twee vakken. De scholen kiezen op dit  

moment voor consolidatie, maar als men het aantal vakken zou willen uitbreiden, 

ervaren de scholen de beschikbaarheid van docenten als een probleem. Op de locatie 

Waskemar wordt 1 vak aangeboden in het Engels/Fries; het streven is om het aantal uit 

te breiden. 

Op de locatie Koudum wordt om organisatorische redenen alleen MVO in de eerste 

twee jaar gegeven. 

Resultaten

De drie scholen zijn enthousiast over de resultaten. Voor een deel is dat gebaseerd op 

de ervaringen met leerlingen: het ‘gemak’ waarmee leerlingen Engels spreken op een 

goed niveau. 

De leerlingen die het MVO afgerond hebben, hebben een certificaat gekregen met 

daarop de vermelding van de vakken die zij in het Engels en Fries gevolgd hebben. De 

leerlingen hebben de Frisiatoets gedaan (Friese taalvaardigheid niveau B1) . In Burgum 

hebben de leerlingen voor Engels een Angliatoets gemaakt op verschillend niveau  

(A2 - B2/C1). In Wommels en Koudum oriënteert men zich nog op het niveau en de 

bijpassende Angliatoets. Op alle scholen sluiten de meeste leerlingen het MVO af op 

minimaal het niveau B1.  

De resultaten voor de vakken, die in het Engels en Fries gegeven worden, zijn in het 

algemeen goed. 
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Internationale oriëntatie

Er is nog geen sterke focus op internationale oriëntatie. Er zijn wel aanzetten. In 

Burgum heeft klas 3 een succesvolle uitwisseling gehad met een school in Polen. Deze 

school ligt in een regio waar ook een minderheidstaal (het Kasjoebisch) gesproken 

wordt. Ook voor de locaties van CSG Bogerman is overleg gaande over een dergelijke 

uitwisseling ( in samenwerking met Cedin en NIVO). Leerlingen van de locatie  

Wommels verblijven een week in een gastgezin in Londen en leerlingen van Koudum 

hebben een drietalige website gemaakt over Fryslân. Er is geen structurele inbedding 

van internationale oriëntatie in het curriculum. Alle scholen, ook de startende scholen, 

geven aan internationale oriëntatie belangrijk te vinden en willen daar meer werk van 

maken. De startende scholen willen eerst de doelstellingen op het gebied van de talen 

realiseren. 

Onderwijs en didactiek 

In de scholen lijkt weinig samenwerking te zijn tussen de MVO vak- en taaldocenten. 

Soms is er wel overleg, maar er is geen echt MVO-team incl. de taaldocenten. Ook is  

er niet of nauwelijks sprake van inhoudelijke samenwerking. 

Vakdocenten van de drie pilotscholen hebben een CLIL-cursus6 gevolgd in Utrecht, 

maar in school is daar geen structureel vervolg op. Het hangt af van de individuele 

docent of deze de CLIL-didactiek toepast of verder ontwikkelt. Op de startende scholen 

was op het moment van het onderzoek CLIL-didactiek onbekend. 

Bij de Engelstalige lessen spreken (in ieder geval sommige) docenten het eerste jaar 

gedeeltelijk ook Nederlands. Maar ook in de daar op volgende jaren lijkt er niet altijd 

100% Engelstalig lesgegeven te worden. In Burgum hebben in het cursusjaar 2013-

12014 vier Engelstalige studenten stage gelopen (uit Ierland). Dit was zeer stimulerend 

voor de Engelse taalvaardigheid van de leerlingen. 

Er is geen schoolbeleid op het gebied van het Engels/Fries spreken door de leerlingen 

in de les. Docenten hebben hun eigen strategie. De indruk is dat er sprake is van een 

voorzichtige aanpak. 

Materiaal

Voor geschiedenis is de methode Memo in het Fries vertaald. Men is daar erg enthou- 

siast over. Ook is er een Friestalige Canon. Uitbreiding van vakken in het Fries is moei-

lijk vanwege de afwezigheid van een methode. De keuze valt daarom bijvoorbeeld op 

LO. Voor Engels is er voldoende materiaal; er wordt gebruik gemaakt van zowel ver-

taalde Nederlandstalige methodes als van methodes uit het Angelsaksisch taal gebied. 

In het kader van de voortgezette pilot wordt er verder gewerkt aan toetsontwikkeling 

voor het Fries. 

Doorgaande leerlijn

De aansluiting PO-VO is een punt van aandacht op de scholen. In het algemeen hebben 

scholen bij de instroom te maken met een grote differentiatie in taalvaardigheid Fries 

en Engels. Er zijn weinig leerlingen van drietalige basisscholen (3TS) die doorstromen 

naar het MVO. De 3TS- leerlingen hebben een voorsprong op het gebied van taalvaar-

digheid.

Verschillende scholen(niet alleen MVO) willen daar mee aan de slag. Voor Fries wordt 

er vaak al gedifferentieerd ( verschillend onderwijs voor niet-Friestalige en Friestalige 

leerlingen). Ook basisscholen vragen om een betere aansluiting. 

6  CLIL : Content and Language Integrated Learning. Didactiek waarbij de vakdocent ook taaldocent is en 
die gekenmerkt wordt door activerende werkvormen.
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Organisatie en draagvlak 

Op de meeste scholen is MVO, in tegenstelling tot wat het oorspronkelijke plan was, 

geïntegreerd in het reguliere curriculum van een stroom. Organisatorisch is dit een 

voordeel. 

In Burgum is MVO een keuze. Doordat het leerlingenaantal te gering is om een aparte 

klas in stand te houden, moet er voor de niet-MVO vakken geclusterd worden. In klas 2 

en 3 wordt er gedifferentieerd lesgegeven en getoetst (havo en vwo niveau). 

Het MVO wordt op alle scholen gedragen door de schoolleiding en de betrokken 

docenten. Naarmate het MVO lastige consequenties heeft voor niet-MVO collega’s (bv. 

grotere klassen, ingewikkeld rooster) komt het draagvlak in de school enigszins onder 

druk te staan. De locatie Burgum heeft onlangs besloten om komend cursusjaar het 

MVO niet meer als keuze aan te bieden, maar geïntegreerd in het vwo. 

Zoals gezegd is in Koudum om organisatorische redenen gekozen voor een tweejarig 

curriculum. Enerzijds omdat sommige leerlingen na twee jaar kiezen voor de locatie 

Sneek, anderzijds omdat het dan makkelijker wordt om th2-leerlingen te laten instro-

men in havo-3. Men zet zich in om de leerlingen in twee jaar op hetzelfde niveau qua 

taalvaardigheid te brengen als voorheen in drie jaar. 

Alle scholen geven aan dat het soms lastig is om docenten te vinden om in het MVO les 

te geven. Ook wil men een ‘duurzame’ keuze. Men wil niet investeren in een docent 

die snel weer vertrekt en ook de keuze voor een Engels-/Friestalig vak op de lessentabel 

moet duurzaam zijn. Lastig hierbij is ook de dreigende krimp: er worden dan minder 

docenten aangenomen en er dreigt met docenten geschoven te moeten worden tussen 

locaties. 

Scholing

Vanaf de start van de eerste pilot zijn docenten geschoold. Door de werkgroep MVO 

zijn zes cursusavonden gericht op de vakken door native speakers in het Engels en 

Fries. Docenten van de drie pilotscholen hebben daaraan deelgenomen. Docenten in 

de Engelstalige vakken hebben een vierdaagse CLIL-cursus gevolgd in Utrecht. Dit jaar 

volgt een aantal docenten een cursus Cambridge Advanced (CAE) en één docent van 

de locatie Waskemar neemt deel aan een ‘onderdompelingscursus’ in Cambridge. Alle 

scholen geven aan scholing een belangrijk aandachtspunt te vinden. Het heeft moeite 

gekost om de scholing Cambridge Advanced te realiseren. 

 3.3 n Samenwerking en ondersteuning

Het MVO is opgestart door de werkgroep MVO en wordt gecoördineerd door een 

projectleider verbonden aan Cedin. De eerste twee jaar zijn er netwerkbijeenkomsten 

geweest, aanvankelijk op het niveau van de schoolleiding, later op docentenniveau. 

Het bleek moeilijk om tot een intensieve samenwerking te komen. De locaties Wom-

mels en Koudum van de CSG Bogerman werken wel samen. Er zijn ook docenten die  

op beide locaties lesgeven. 

In oktober 2014 is er weer een netwerkbijeenkomst van schoolleiders geweest waarop 

ook de ‘nieuwe’ scholen aanwezig waren: CSG Liudger locatie Waskemar en Mavo  

De Saad uit Damwâld. Er is vooral gesproken over de punten uit het vervolgprojectplan 

o.a. het ontwikkelen van een taalbeleidsplan per school. In januari 2015 is er een  

netwerkbijeenkomst gepland met docenten. 
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De werkgroep MVO is de laatste tijd niet meer zo actief doordat twee leden uit de 

werkgroep gegaan zijn. Jelle Bangma van Cedin geeft aan dat hij de werkgroep weer 

wil activeren. 

Het blijkt enigszins onduidelijk van ‘wie’ het MVO is. Er zijn in ieder geval een aantal 

belangrijke ‘spelers’: de drie pilotscholen, de projectleider van Cedin, de werkgroep 

en de Provincie (de afdeling Kultuer en Mienskip). De Provincie zelf ziet haar rol als 

subsidiegever en gesprekspartner van Cedin. De Provincie heeft geen directe rol t.a.v. 

de scholen. Wel wil zij ondersteuning geven door aandacht: schoolbezoeken, uitreiking 

certificaten etc. 

Alle scholen geven aan meer samenwerking te willen, soms met de kanttekening: er 

moet wel een duidelijke agenda zijn. Het netwerk moet gezamenlijk het MVO ont-

wikkelen en afspraken maken. De ondersteuning door Cedin stelt men op prijs. Maar 

volgens de scholen zou Cedin een meer initiërende en sturende rol moeten hebben. 

De startende scholen hebben informatie gehad over MVO en het aanbod voor onder-

steuning op verzoek. Maar verder is de opzet toch vooral een zaak van de school zelf. 

De projectleider van Cedin is op school geweest, maar de scholen hebben niet samen-

gewerkt met een van de drie pilotscholen. 

 3.4 n Standaard en kwaliteitszorg

In het projectplan voor het MVO staat een aantal kenmerken en subdoelen voor het 

MVO. Op dit moment is er geen document, waarin de eisen waaraan een school voor 

MVO moet voldoen, zijn vastgelegd. Scholen geven aan dat zij de ruimte die hierdoor 

is ontstaan voor een geleidelijke ontwikkeling prettig vinden. Tegelijk ervaart een deel 

van de scholen ook het gevaar van vrijblijvendheid en verwatering van het concept. 

Vrijwel alle scholen willen uiteindelijk de eisen voor MVO vastleggen en willen ook 

komen tot een vorm van certificering en kwaliteitszorg zoals deze bestaat op de drie-

talige basisscholen (3TS) en in het tweetalig voortgezet onderwijs. Dit is noodzakelijk 

voor afstemming en borging. In het projectplan voor de voortgezette pilot wordt als 

actiepunt ‘het schrijven van een taalbeleidsplan’ genoemd, dat als groei- en borgings-

document zal functioneren. Onlangs is daar de eerste stap voor gezet. 

 3.5 n De aantrekkingskracht voor ouders en leerlingen; PR

Bij de start van het MVO werd gedacht dat het concept de aantrekkingskracht van de 

scholen zou vergroten. Op dit punt is men teleurgesteld. Dit geldt vooral voor de loca-

tie Burgum waar leerlingen een keuze hadden tussen MVO en regulier. De afgelopen 

jaren varieerde de aanmelding rond de 15 - 22 (22 bij de start en 15 in 2014, het laagste 

aantal tot nu toe).
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Ook in Sneek waar men geprobeerd heeft een MVO klas te starten is dit vanwege 

geringe aanmelding niet gelukt. In Koudum en Wommels heeft het MVO geen extra 

leerlingen opgeleverd, maar de scholen zijn tevreden over de reacties van ouders en 

leerlingen op het MVO. Aanvankelijk dacht men daar dat ouders en leerlingen vooral 

de meerwaarde voor de Engelse taalvaardigheid zouden zien, maar het blijkt dat ou-

ders toch ook het onderwijs in het Fries waarderen. 

De drie pilotscholen zijn lokaal actief op het gebied van PR. Op alle scholen worden 

ook leerlingen ingeschakeld. De locatie Burgum geeft aan dat er niet meer gedaan kan 

worden dan men op dit moment doet. Bij de voorlichting ligt de nadruk op het Engels, 

dat spreekt de ouders en leerlingen het meeste aan. Ook de cognitieve component 

komt aan de orde: meertaligheid bevordert de ‘lenigheid’ bij het leren van talen. 

Alleen in Burgum speelt de internationale oriëntatie ook een rol bij de voorlichting. 

 

Gesprekspartners die wat verder van het MVO afstaan, hebben de indruk dat er tijdens 

de start regionaal wel veel aandacht voor het MVO was, maar dat het de laatste tijd 

wat meer naar de zijlijn geschoven is. 

De startende scholen hebben het afgelopen jaar niet veel of geen aandacht gegeven 

aan de plannen voor het MVO. Zij zijn van plan dat volgend jaar wel te doen. De reac-

ties van ouders en leerlingen zijn positief.

De vraag waarom het MVO geen grote aantrekkingskracht heeft, is niet gemakkelijk 

te beantwoorden: vrijwel alle gesprekspartners van binnen het MVO maar ook van er-

buiten, noemen het ambitieniveau van ouders en leerlingen, dat in Friesland niet hoog 

zou zijn. De meerwaarde van het Engels ziet men nog wel, maar van het Fries vaak 

niet. Bovendien zijn sommige ouders bang dat het voor hun kinderen te zwaar is. 

Het feit dat kinderen op een drietalige basisschool gezeten hebben, maakt niet of 

nauwelijks dat zij vervolgens voor het MVO kiezen. Bij de keuze voor het voortge-

zet onderwijs spelen andere zaken een rol: de indruk op de Open Dagen, de locatie, 

vriendjes, de zorgstructuur en andere aantrekkelijke aspecten van scholen als werken 

met iPads, een bepaald onderwijsaanbod etc. 

 3.6 n Financiën

In het kader van de pilot hebben de scholen subsidie van de Provincie ontvangen. Ook 

hebben de scholen zelf in het MVO geïnvesteerd. Er wordt geen extra bijdrage van 

ouders gevraagd. Ook de uitwisseling met Polen is geheel gesubsidieerd . De scholen 

geven aan voor de verdere ontwikkeling van het MVO deze financiële ondersteuning 

(in ieder geval voorlopig) nodig te achten. Zonder dit geld zien zij niet of nauwelijks 

mogelijkheden om het MVO uit te bouwen. Uit de subsidie wordt ontwikkeltijd,  

scholing, coördinatie betaald. Dit blijft nodig. 

Er wordt niet actief gezocht naar andere subsidiemogelijkheden. 
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 3.7 n Groei van het MVO

Het MVO is klein. De locaties Wommels en Koudum hebben weinig leerlingen. In  

Burgum nemen slechts weinig leerlingen deel aan het MVO. 

De projectleider heeft het afgelopen jaar 22 scholen voor voortgezet onderwijs in 

Friesland benaderd met de vraag of zij belangstelling hadden voor MVO. Vijf scholen 

leken die richting eventueel te willen opgaan. Van deze scholen is er één daadwerkelijk 

dit cursusjaar gestart (Waskemar) en één gedeeltelijk( Mavo De Saad), met de intentie 

volgend jaar echt MVO in te voeren. De redenen die opgevoerd worden om niet met 

MVO te starten zijn o.a.: werkdruk van docenten, andere prioriteiten/speerpunten op 

de scholen. 

Het valt de projectleider op dat de directeur soms wel enthousiast is, maar dat het MT 

of het docententeam dan op de rem trappen. De cultuur in het Voortgezet Onderwijs 

lijkt het lastiger te maken om drietalig onderwijs in te voeren dan op de basisschool. 

De ervaring tot nu toe met het MVO is niet zodanig dat het een enorme aantrekkings-

kracht op leerlingen en ouders uitoefent en daarmee wordt het als profilering voor 

scholen in deze krimpregio minder interessant. 

Dan is er nog een moeilijk grijpbaar element: enkele gesprekspartners noemen het 

‘Friese imago’ van het MVO een nadeel. De scholen hebben de indruk dat veel ouders 

versterking van het Fries op het voortgezet onderwijs niet zo belangrijk vinden en daar 

houden scholen rekening mee. Toch zijn er ook bemoedigende ervaringen: op enkele 

plekken is de laatste tijd belangstelling voor de mogelijkheden die het MVO biedt. 

Genoemd worden de regio Dokkum en Leeuwarden. 
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Binnen de provincie 

De doelstellingen van tto en MVO lijken erg op elkaar: versterking van de taalvaardig-

heid van leerlingen. Daarnaast ook internationale oriëntatie, hoewel dat laatste op het 

tto een sterker accent heeft.

Tto-scholen en het MVO hebben daarmee veel aandachtsgebieden die overeenkomen: 

scholing Engelse taalvaardigheid docenten, CLIL-didactiek, methodes/materialen,  

programma voor internationale oriëntatie etc. 

Toch is er vrijwel geen sprake van samenwerking. Er is wel een formele relatie tussen 

de scholen: Het Marnecollege (tto) in Bolsward valt onder dezelfde stichting als CSG 

Bogerman (Wommels en Koudum) . Burgum en Waskemar zijn locaties van de CSG 

Liudger waar de tto-locatie Raai ook deel van uit maakt. 

Zowel de MVO- als de tto-scholen zeggen voordelen te zien in samenwerking en zeg-

gen er ook open voor te staan. Tegelijkertijd geven de scholen aan dat er een duidelijk 

onderscheid tussen tto en MVO moet blijven. Men wil niet in elkaars vaarwater zitten. 

De aansluiting met het primair onderwijs is voor zowel tto als MVO een aandachtspunt. 

Het niveau Engels van de instroom is zeer verschillend; dit geldt ook voor het Fries. 

Veel scholen geven aan dat zij komende jaren in gesprek willen gaan met het primair 

onderwijs. 

Landelijk

In 2007 en in 2012 zijn er gesprekken geweest tussen vertegenwoordigers van het 

tweetalig onderwijs/Europees Platform en het MVO. Over en weer is de intentie tot 

samenwerking uitgesproken, maar tot nu toe heeft deze nog niet echt vorm gekregen. 

Hoofdstuk

4
Samenwerking met tweetalig
onderwijs
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In een complexe ontwikkeling als die van het MVO brengt een sterkte-zwakte analyse 

het gevaar van versimpeling met zich mee. Het risico bestaat dat er een focus op de 

zwakke kanten komt te liggen; daarom willen wij die liever als aandachtspunten/ 

ontwikkelpunten noemen. Ook verschillen sommige aspecten per school. 

Op grond van de bovenstaande bevindingen zijn hieronder de sterke en zwakke  

kanten van het MVO in kaart gebracht. 

 5.1 n Sterke kanten

Motivatie

•	 	Er	is	een	blijvend	enthousiasme	voor	en	een	grote	betrokkenheid	bij	het	MVO	van	 

docenten en directie op de pilotscholen. Zij hebben iets opgebouwd, waar ze trots  

op zijn. 

Inhoudelijke ontwikkeling

•	 	Er	is	een	curriculum	ontwikkeld.	Leerlingen	worden	getoetst	op	hun	niveau	en	krij-

gen aan het eind van het MVO een certificaat. 

•	 	Docenten	op	de	pilotscholen	zijn	geschoold	en	hebben	expertise.	Ze	hoeven	minder	

te ontwikkelen, hebben zelfvertrouwen. 

•	 	Er	worden	creatieve	werkvormen	ontwikkeld	(een	glossy	maken,	een	drietalige	

website). 

•	 	Voor	geschiedenis	is	er	een	aantrekkelijke	Friese	methode,	voor	Engels	wordt	

gebruik gemaakt van methodes die vertaald zijn t.b.v. het tweetalig onderwijs van 

methodes uit het Angelsaksisch taalgebied. 

Hoofdstuk

5
Sterke en zwakke kanten
(aandachts-/ontwikkelpunten MVO)
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•	 	Er	is	een	begin	van	internationale	oriëntatie.	Er	is	een	uitwisselingscontact	met	een	

school in een voor het MVO interessante streek in Polen. Er is een zinvolle website 

voor internationale contacten via de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL): 

My schools network. 

Aantrekkingskracht en PR

•	 	Ouders	en	leerlingen	die	deelnemen	aan	het	MVO	zijn	tevreden	en	enthousiast.	

•	 	Het	MVO	heeft	op	de	pilotscholen	een	duidelijke	plek	in	de	PR.	

•	 	De	richting	die	in	Grinzen	Oer	aangegeven	wordt:	Fryslân	als	‘laboratorium	van	

meertaligheid’ en ‘leerlingen opleiden tot Europese burgers die meerder talen 

beheersen en spreken’ spreekt de scholen aan en lijkt dus een goede focus om mee 

door te gaan. Het MVO maakt daarmee onderdeel uit van een ambitie die verder 

strekt dan alleen het onderwijs. 

Samenwerking, organisatie  en kwaliteitszorg 

•	 	Er	is	vaste	ondersteuning	door	Cedin,	waardoor	er	een	aanspreekpunt	is,	informatie	

beschikbaar is en een vaste persoon die het netwerk kan coördineren. In de eerste 

jaren functioneerden de werkgroep MVO en KAG-fû als denktank. 

•	 	Scholen	krijgen	ruimte	om	zich	in	eigen	tempo	en	op	een	eigen	manier,	passend	bij	

de situatie van de school te ontwikkelen. 

•	 	De	scholen	hebben	onlangs	afgesproken	om	meer	vast	te	leggen.	Zij	starten	nu	met	

een taalbeleidsplan, waarin zij de beleidsvoering t.a.v. het MVO en de situatie rond 

de talen/MVO op hun school beschrijven.

•	 	Er	vindt	veel	wetenschappelijk	onderzoek	plaats	naar	het	MVO;	er	is	gemakkelijk	

toegang tot wetenschappelijke ondersteuning (korte lijnen: Lectoraat Fries en 

Meertaligheid in onderwijs en opvoeding (Stenden/NHL)) Ook de scholen evalueren 

het proces. 

Financiën 

•	 	De	financiële	ondersteuning	door	de	Provincie	maakt	het	mogelijk	om	docenten	te	

faciliteren, te scholen en om materiaal te ontwikkelen. 

Groei MVO

•	 	Er	lijkt	enige	belangstelling	om	MVO	te	starten,	bijvoorbeeld	in	regio’s	waar	het	

nog niet bestaat. Ook bij de centrale schoolleiding van grote scholengemeen- 

schappen als Bogerman en Liudger ligt de focus o.a. op taalbeleid en inter- 

nationalisering. 

Samenwerking met het tweetalig onderwijs

•	 	Er	is	zowel	bij	MVO-	als	bij	tto-scholen	bereidheid	tot	samenwerking.	

 5.2 n Aandachtspunten/ontwikkelpunten

De inhoudelijke ontwikkeling van het MVO 

•	 	Het	curriculum	van	de	scholen	verschilt	nogal.	Er	is	sprake	van	een	tweejarig	en	

driejarig curriculum. De uiteindelijke doelstelling van 30% Engels, 30% Fries, 40% 

Nederlands is op de meeste scholen nog ver weg. De vraag of deze doelstellingen 

haalbaar/wenselijk zijn, is de laatste tijd niet gemeenschappelijk besproken. 
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•	 	Er	zijn	geen	vaste	afspraken	over	het	niveau	van	de	uitstroom	op	het	gebied	van	

taalvaardigheid Engels en Fries. 

•	 	Er	wordt	nog	weinig	gedaan	aan	een	structurele	aanpak	van	de	‘brede	Europese	

oriëntatie’. 

•	 	Er	is	weinig	expliciete	aandacht	voor	CLIL-didactiek;	geen	intervisie/lesbezoek	etc.	;	

geen beleid rond het gebruik van de doeltaal als voertaal door docenten en geen 

structurele aandacht voor het Engels spreken van leerlingen in de klas. 

•	 	Er	is	geen	structurele	samenwerking	tussen	vakdocenten	en	taaldocenten;	aan	de	

doelstelling van integraliteit komt men nog niet toe. 

•	 	Het	MVO	is	kwetsbaar:	er	zijn	weinig	docenten	bij	betrokken.	Als	er	een	docent	

vertrekt is het moeilijk om een nieuwe docent te vinden. 

Samenwerking, organisatie en kwaliteitszorg7

•	 	Het	is	onduidelijk	‘van	wie’	het	MVO	is.	Van	de	drie	pilotscholen?	De	projectleiding?	

Wat	heeft	de	Provincie	als	subsidiegever	te	zeggen?	Er	is	geen	gemeenschappelijke	

visie op hoe het MVO zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Er is alleen 

een getalsmatige doelstelling voor groei. 

•	 	De	borging	van	het	MVO	is	nog	niet	tot	stand	gekomen.	Er	is	geen	Standaard;	het	is	

op dit moment niet duidelijk hoeveel men van de oorspronkelijke opzet mag afwij-

ken om zich nog MVO te kunnen noemen.  

•	 	Er	is	geen	kwaliteitstraject.	

•	 	Na	een	periode	van	samenwerking	tussen	de	drie	startende	pilotscholen	is	de	 

samenwerking afgelopen jaar gestagneerd. Het netwerk functioneert niet echt. 

Het lijkt nu weer op gang te komen, maar het is niet vastgelegd hoe vaak het  

bijeenkomt en wie de leden zijn van het netwerk (welk niveau; schoolleiding,  

coördinatoren, docenten) . De status van het netwerk is onduidelijk.

•	 	Er	is	geen	duidelijke	organisatiestructuur.	Er	is	weinig	sturing.	De	projectleider	van	

Cedin geeft aan te weinig tijd te hebben voor alle werkzaamheden rond MVO. De 

werkgroep MVO bestaat niet meer echt. Ook de KAG-fû is de laatste tijd niet meer 

bij elkaar gekomen. 

•	 	Startende	scholen	worden	ondersteund,	maar	niet	strak	begeleid.	Zij	zijn	niet	op	de	

hoogte van alle aspecten van MVO. Er is nauwelijks contact tussen ervaren scholen 

en startende scholen. 

Financiën 

•	 	De	scholen	zijn	erg	afhankelijk	van	de	subsidie	van	de	Provincie.	Als	deze	stopt,	lijkt	

de ontwikkeling te stoppen. Men zoekt niet naar andere inkomstenbronnen. 

Groei van het MVO

•	 	De	aantrekkingskracht	van	MVO	op	ouders/leerlingen,	als	het	MVO	als	keuze	wordt	

aangeboden, valt tegen. Daardoor is een aparte MVO-stroom zowel organisatorisch 

als financieel een probleem. Ook als verplicht ingebed in een opleiding lijkt het 

geen extra leerlingen aan te trekken. 

•	 	Er	is	weinig	groei	van	het	aantal	scholen	met	MVO.	Scholen	aarzelen	om	er	mee	

te starten. De redenen zijn divers en soms moeilijk grijpbaar of beïnvloedbaar (zie 

hierboven bij bevindingen). Omdat MVO geen ‘leerlingtrekker’ blijkt te zijn, is dat 

niet echt een argument om aan MVO te beginnen. De dreigende krimp en daarmee 

toenemende concurrentie tussen scholen maakt dat scholen voorzichtig zijn bij de 

keuze van hun profilering.

7 Het netwerk is onlangs weer bij elkaar gekomen. T.a.v. punten die hier bij ‘samenwerking en organisatie’ 
staan, is een ontwikkeling gestart. 
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•	 	Het	MVO	lijkt	de	laatste	tijd	weinig	in	de	publiciteit	komen.	Het	leeft	erg	op	de	

scholen zelf en de ondersteunende instanties, maar gesprekspartners die wat  

verder weg staan, zeggen er de laatste tijd niet zoveel over te horen. 

•	 	Het	MVO	moet	een	plek	krijgen	in	een	doorgaande	leerlijn.	Het	blijkt	dat	leerlin-

gen van drietalige basisscholen niet bewust kiezen voor het MVO. Ook de knoop-

puntrelaties leveren weinig op. 

 5.3 n Aanbevelingen 

Hieronder 19 aanbevelingen voor ontwikkeling, borging en groei van het MVO. De 

aanbevelingen zijn thematisch geordend. Wat ons betreft hebben de eerste vier aanbe-

velingen prioriteit. Een aantal andere aanbevelingen, zoals over de ontwikkeling op de 

scholen zelf, hangt daar nauw mee samen. Vanuit onze achtergrond van het tweetalig 

onderwijs vinden wij natuurlijk ook de laatste aanbeveling van belang. 

Versterking MVO

1.  Het is van belang om het Meertalig Voortgezet Onderwijs zowel kwalitatief als 

kwantitatief te versterken: kwalitatief sterk maken van het bestaande MVO en 

streven naar uitbreiding van het aantal MVO-scholen. In het Provinciale Coalitieak-

koord 2011-2015 (PvdA, CDA en FNP) staat het streefgetal van 10 MVO-scholen in 

2015. Dit is vrijwel zeker onhaalbaar. 

  Een te sterk inzetten op groei van het aantal scholen draagt het gevaar van verwa-

tering van het concept in zich. Tegelijkertijd is voor een sterk MVO wel uitbreiding 

van het aantal scholen nodig.

  Bij vergelijkbare onderwijsconcepten als het tweetalig onderwijs en de drietalige 

basisschool is de groei ook geleidelijk en onregelmatig gegaan; een dergelijke 

ontwikkeling heeft tijd nodig. De focus moet nu in ieder geval liggen op verster-

king van de kwaliteit en organisatie van het huidige MVO. Een sterk en herkenbaar 

MVO is ook aantrekkelijker voor scholen die overwegen MVO in te voeren of het 

bestaande MVO uit te breiden binnen de scholengemeenschap. 

Het concept

2.  Bij het gesprek over het borgingsdocument moeten allereerst de doelstellingen 

en kenmerken van het MVO opnieuw tegen het licht gehouden worden. Zijn 

de destijds geformuleerde doelstellingen nog actueel en haalbaar of moeten ze 

aangepast	worden?	De	doelstellingen	zijn	soms	vaag:	wat	betekent	een	‘volledige	

taalbeheersing’	in	de	betreffende	drie	talen?	Moeten	de	talen	gelijkwaardig	zijn	

binnen	het	programma?	Hierbij	kan	onderscheid	gemaakt	worden	tussen	doelstel-

lingen op korte en op lange termijn. 

Samenwerking, organisatie en kwaliteitszorg

3.  Om het MVO te versterken is het nodig de bovenschoolse organisatie van het MVO 

te verbeteren. 

 -  Dit betekent dat het allereerst duidelijk moet zijn ‘van wie het MVO is’. In navol-

ging van het tweetalig onderwijs zou men kunnen zeggen: van het Netwerk voor 

Meertalig Voortgezet Onderwijs. Daarmee is de status van het netwerk duidelijk. 

 -  Vervolgens wordt vastgelegd wie de leden van het netwerk zijn en hoe vaak het 

netwerk bijeenkomt. 
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 -  Er wordt een stuurgroep gevormd bestaande uit de projectleider van Cedin en  

minimaal één schoolleider van een MVO-school (liefst twee). Zij hebben de taak 

om de ontwikkeling van het MVO te sturen en voorstellen aan het netwerk te 

doen. De manier waarop de stuurgeroep wordt samengesteld, wordt vastgelegd. 

 -  Er worden manieren gezocht om kennis te delen op het niveau van directies en 

docenten. 

 -  Onderzocht moet worden of er voor de coördinatie en ondersteuning vanuit  

Cedin voldoende tijd en mankracht is. 

4.  In het netwerk moet men vaststellen aan welke concrete eisen het programma op 

een MVO school moet voldoen. Deze moeten vastgelegd worden in een Standaard 

of een vergelijkbaar document. 

  Het Taalbeleidsplan voor MVO, waarmee de scholen nu aan de slag gaan, ver-

woordt de doelstellingen op het gebied van de talen en beschrijft de stand van za-

ken op een school. Het is zeker een aanzet tot borging en kan ook gebruikt worden 

om binnen het netwerk aan een gezamenlijke ontwikkeling te werken. Maar het is 

een beleidsplan en geen Standaard, die voor alle scholen geldt. Dat zal de volgende 

stap moeten zijn. 

  De volgende fase is het invoeren van een kwaliteitstraject en een MVO-certificaat 

voor scholen. Sommige scholen vrezen een keurslijf, maar het is o.i. de enige ma-

nier het MVO een duidelijk gezicht te geven en de ontwikkeling te borgen. 

  Deze ontwikkeling kan plaats vinden binnen de hierboven genoemde structuur. De 

stuurgroep stuurt de ontwikkeling aan (mogelijk met ondersteuning van externe 

experts); het MVO-netwerk denkt mee en besluit. 

  Voor dit ingewikkelde proces van afstemming kan tijd genomen worden, maar er 

moet wel een tijdschema vastgelegd worden. Voorbeelden vindt men bij 3TS en het 

tto. 

5.  Startende scholen kunnen een periode krijgen om naar een volledig MVO toe te 

werken. De startende scholen moeten goed begeleid worden bij de invoering van 

het MVO. Zolang er nog geen Standaard is, moeten zij een document krijgen waar-

in beschreven is, wat de doelstellingen voor het MVO zijn. Verder zouden zij een 

buddy-school moeten hebben die vanuit de eigen ervaring de school kan helpen. 

Nu vindt iedereen zelf het wiel uit. 

6.  Binnen CSG Liudger en Bogerman (CVO Zuidwest Fryslân) is er de mogelijkheid voor 

locaties om minder geïsoleerd te functioneren. Dat houdt in dat er een actievere 

rol gevraagd wordt van de centrale schoolleiding en gebruik gemaakt wordt van 

de mogelijkheid tot samenwerking van MVO - en tto- afdelingen/locaties binnen de 

scholengemeenschap. 

Ontwikkeling op de scholen 

7.  Er is al veel tot stand gebracht op het gebied van de ontwikkeling van het MVO op 

de scholen. Verbetering van de kwaliteit op de scholen kan vooral bereikt worden 

door meer afspraken en samenwerking. Er zou een MVO-team gevormd moeten 

worden van zowel vak- als taaldocenten. Binnen dit team kan de inhoudelijke sa-

menwerking van vak-en taaldocenten vorm krijgen, is aandacht voor CLIL-didactiek 

en kunnen ook afspraken gemaakt worden over het spreken van de doeltaal door 

de vakdocenten ( na een korte startperiode 100%) en het spreken van de doeltaal 

door de leerlingen. Uitbreiding van vakken is op sommige scholen nog nodig, wil 
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men de doelstelling van het MVO bereiken. Daartoe is het belangrijk om het draag-

vlak bij niet-MVO-docenten te vergroten en bij mogelijke vacatures doelgericht te 

zoeken naar docenten die bereid zijn om in het MVO les te geven. Verder zou men 

een systeem van interne kwaliteitszorg gericht op het MVO moeten ontwikkelen of 

het MVO moeten opnemen in het bestaande systeem. 

8.  Er moet een vast scholingsprogramma ontwikkeld worden voor startende docen-

ten. Elke CLIL-docent moet gekwalificeerd zijn op het gebied van taalvaardigheid 

en CLIL-didactiek. Ervaren docenten moeten de gelegenheid krijgen hun competen-

ties verder te ontwikkelen. 

9.  Op het gebied van internationale oriëntatie is nog veel ontwikkeling mogelijk. In 

de doelstellingen in het projectplan staat ‘een brede Europese oriëntatie’. Het net-

werk zou kunnen overwegen om dit te verbreden tot Europese en internationale 

oriëntatie, om daar mee aan te sluiten bij de landelijke ontwikkeling binnen tto- en 

Elosscholen. Internationale oriëntatie die niet alleen gericht is op een uitwisseling, 

maar internationale oriëntatie ingebed in het curriculum. Er is al veel materiaal en 

expertise beschikbaar. Veel gesprekspartners geven aan de ‘blik naar buiten’ in het 

Friese onderwijs heel belangrijk te vinden, daar kan meer werk van gemaakt wor-

den. Er zou meer gebruik gemaakt kunnen worden gemaakt van de mogelijkheden 

‘My schools network’. 

10.  Een doorgaande leerlijn: de MVO-scholen moeten aan de slag met een doorgaande 

leerlijn taalvaardigheid Nederlands, Fries en Engels. De verschillen in taalvaardig-

heid van de instroom vraagt daarom. Afstemming met het PO (zowel drietalig- als 

tweetalig) is daarbij van belang, maar ook scholing op het gebied van gedifferen-

tieerd lesgeven. De afstemming met het PO heeft tegelijkertijd een functie op het 

gebied van PR. 

Aantrekkingskracht en PR

11.  De betrokkenen bij het MVO zouden nog eens stil moeten staan bij de vraag op 

welke manier zij het MVO naar buiten willen brengen. Welk imago wil men voor 

het	MVO?	Enkele	gesprekspartners	gaven	aan	dat	het	MVO	teveel	een	Fries	imago	

heeft en dat dit aspect niet iedereen aanspreekt. Sommige scholen hebben veel 

niet-Friestalige leerlingen. Scholen hebben de indruk dat ouders en leerlingen het 

Fries in het basisonderwijs wel belangrijk vinden, maar minder of niet in het voort-

gezet onderwijs. De bevordering van de Engelse taalvaardigheid spreekt de ouders 

en leerlingen het meest aan. Tegelijkertijd wil het MVO zich duidelijk onderschei-

den van het tto (en het tto wil dit ook). 

  In de doelstelling voor het MVO staat dat de positie van het Fries gelijkwaardig 

moet zijn en het MVO moet resulteren in gelijke beheersing van de drie talen; in 

de praktijk is de onderwijstijd voor het Fries niet gelijkwaardig aan die van Engels. 

Het MVO zou intern (zie aanbeveling 2) , maar ook naar buiten toe kunnen kijken 

welke plek het Fries precies daar moet innemen. 

  In het onderdeel over meertaligheid van Grinzen Oer (p. 32) staat een inspirerend 

stuk over het belang van meertaligheid en van drietalig onderwijs. Het is de vraag 

of dit wel genoeg over het voetlicht komt. De PR moet zich meer richten op het 

belang van meertaligheid. Het moet duidelijk zijn dat talen je verder brengen en 

dat meertaligheid daarbij een voordeel is. 
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  Daarbij is een wetenschappelijke onderbouwing (en dus voortgang van het weten-

schappelijk onderzoek op dit gebied) onontbeerlijk. Het zou de aantrekkingskracht 

van het MVO in het kader van profilering van scholen kunnen vergroten. 

Er moet gekeken worden wie goede en aansprekende ambassadeurs zouden kunnen 

zijn voor meertaligheid en daarmee voor het MVO. 

12.  Lokale PR is heel belangrijk. De drie pilotscholen geven al veel aandacht aan lokale 

PR, waarbij ook leerlingen ingeschakeld worden. De startende scholen zullen de 

komende jaren hun PR nog vorm moeten geven. Deze PR moet aan de scholen zelf 

overgelaten worden, zij hebben de contacten en kunnen hun PR aanpassen aan de 

lokale situatie.  

  In de PR benadrukt men op dit moment vooral het belang van de Engelse taalvaar-

digheid. Het cognitieve, economische, sociale en culturele voordeel van meertalig-

heid zal waarschijnlijk ook een deel van de ouders aanspreken.

  Ouders zijn soms bang dat het MVO te zwaar is voor hun kind. De ervaring in het 

MVO (en ook tto) leert, dat dit erg meevalt. Dit onderwijs geeft de leerlingen ook 

energie.

  Voorlichting moet eerlijk zijn: men moet duidelijk maken welk niveau van taalvaar-

digheid de leerling met het volgen van MVO kan bereiken. 

  Voor het Fries is de lokale situatie heel verschillend; scholen moeten daarbij aanslui-

ten. 

  Als de scholen er in slagen de internationale oriëntatie meer vorm te geven kan dit 

ook een belangrijk element in de PR worden.

  De PR moet niet beperkt blijven tot de ‘campagneperiode’; de scholen moeten 

alle mogelijkheden benutten om het MVO te profileren: in de plaatselijke pers, op 

basisscholen etc. 

13.  Op het niveau van de provincie heeft de PR twee functies, naast ondersteuning van 

lokale PR van de scholen om leerlingen te trekken , vergroot het ook de bekend-

heid van het MVO waardoor andere scholen wellicht gestimuleerd worden om na 

te denken over invoering van MVO. 

  Voor de bestaande scholen is de lokale PR verreweg het belangrijkst; bij regionale 

PR kan gezocht worden naar manieren die ondersteunend zijn voor de lokale PR 

. Op de website www.drietalen.nl zou meer specifieke informatie voor de scholen 

gezet kunnen worden. Scholen kunnen dan zelf bij hun PR verwijzen naar deze site. 

  Voor naamsbekendheid van en liever nog inhoudelijke bekendheid met het MVO 

moet men zich niet alleen richten op de PR campagne voor de aanmeldingsperiode 

, maar moeten andere scholen (directies en docenten) het MVO tegenkomen in de 

media, op conferenties etc. Hierbij is van belang dat betrokkenen nagedacht heb-

ben over hoe zij het belang van MVO naar buiten willen brengen. 

14.  De aansluiting PO-VO heeft ook een PR kant. 

  Het is op dit moment niet zo dat leerlingen van drietalige basisscholen kiezen voor 

een vervolg in het MVO. In die zin lijkt de motivatie voor MVO als onontbeerlijk 

voor een doorgaande leerlijn, meer een wens dan een realiteit.

 

  Toch liggen er kansen voor het MVO door in te zetten op een goede aansluiting 

en dus gesprekken met het PO (zowel drietalig als tweetalig PO). De aansluiting 
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PO-VO heeft op dit moment (ook landelijk) grote aandacht en de bereidheid bin-

nen het PO om in gesprek te gaan met het VO groeit. Door dit contact neemt de 

bekendheid van het MVO bij basisschoolleerkrachten toe. 

Groei van het MVO

15.  Er zijn maar weinig MVO scholen en dit zijn vaak ook nog kleine locaties. Dit maakt 

de druk op deze locaties groot. Met weinig mensen moet het werk zowel binnen 

de school als ook bovenschools gedaan worden.  Naast versterking van de inhoude-

lijke kwaliteit en de organisatie van het MVO is het belangrijk dat er ook geleide-

lijke groei plaatsvindt. Daarbij is het vmbo een interessante doelgroep. Tot nu toe 

hebben alleen de locatie Wommels en Mavo De Saad een start gemaakt met MVO 

op het vmbo-t. 

  Landelijk zien wij dat binnen het vmbo (zowel -TL/GL en -KB/BB ) een groeiend 

aantal scholen start met tweetalig onderwijs. Juist deze leerlingen hebben baat bij 

meer kansen. Kansen die ze krijgen door vergroting van hun Engelse taalvaardig-

heid; een taal die in de huidige internationaal georiënteerde wereld van groot 

belang is voor hun toekomstperspectief. Voor het MVO biedt het vmbo ook grote 

kansen. De leerlingen uit het Friese vmbo zoeken hun werkkring vaak binnen de 

provincie; een goede beheersing van het Fries èn Engels is daarbij een pré. Op het 

tweetalig vmbo is 30% van de onderwijstijd Engelstalig (t.o. v. 50% of meer op 

vwo/havo). Wellicht zou het netwerk MVO kunnen bekijken of de verhouding Fries-

Engels-Nederlands voor het vmbo anders zou moeten zijn dan voor havo/vwo.

  Bij de keuze om scholen actief te benaderen, zou de projectleiding/stuurgroep zich 

in ieder geval moeten richten op het vmbo. Ook zou daarbij gekeken kunnen wor-

den of er gebruik gemaakt kan worden van de expertise opgedaan in het tweetalig 

vmbo. 

  Daarnaast moet men in gesprek blijven met regio’s waar nog geen MVO is en dat 

wel voor de hand zou liggen. Het zou goed zijn als deze gesprekken niet alleen ge-

voerd worden door de projectleider, maar ook door schoolleiders van MVO-scholen 

(bijvoorbeeld lid/leden ‘stuurgroep MVO’).

  Ook gemeentes zouden in de ontwikkeling een rol kunnen spelen, nu zij in de toe-

komst meer te maken krijgen met taalbeleid. Hetzelfde geldt voor de Provincie.

Financiën 

17.  Het voortbestaan van het MVO mag op den duur niet afhankelijk zijn van speciale 

subsidies. Een probleem is, dat waar steeds meer gekozen wordt voor MVO als 

reguliere stroom, er geen verplichte financiële bijdrage van ouders gevraagd kan 

worden. Wel kunnen de scholen een ouderbijdrage vragen voor bijzondere activi-

teiten (MVO-leerlingendagen, uitwisselingen, Anglia-certificaat ). Als de scholen in 

staat zijn om een goed internationaliseringprogramma op te zetten, kunnen ook in 

dat kader subsidies aangevraagd worden voor scholing en internationaliseringacti-

viteiten.

  In deze fase van de ontwikkeling van het MVO is het zinvol om de financiële onder-

steuning nog voort te zetten. Scholen hebben dan de tijd om hun financiële plaatje 

rond te krijgen. De Provincie zou bijzondere ontwikkelingen binnen het MVO nog 

financieel kunnen steunen. Een aantal jaren startsubsidie voor een beginnende 
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school is geen overbodige luxe. Verder is er voldoende tijd en mankracht nodig van-

uit Cedin voor de coördinatie en ondersteuning. 

Samenwerking MVO- tto

In Fryslân: 

18.  Er zou meer samengewerkt kunnen worden tussen MVO en tto op het gebied van 

scholing, CLIL-didactiek en internationale oriëntatie. Het MVO kan het tto exper-

tise bieden op het gebied van creatieve aanpak van het onderwijs in Friese taal 

en cultuur. Deze samenwerking kan zoals gezegd vorm krijgen binnen scholenge-

meenschappen en stichtingen. Maar ook op het niveau van de provincie, zodat ook 

scholen die niet behoren tot CSG Liudger of CVO Zuid-West Fryslân er aan kunnen 

deelnemen. De bereidheid bij scholen is aanwezig. De vraag is wie het initiatief 

neemt. 

Landelijk:

19  Tussen het tto en MVO zijn veel overeenkomsten: beide hebben als doelstellingen 

het vergroten van de taalvaardigheid Engels en verbreden van de internationale 

oriëntatie. Voor het EPF geldt dat het allerlei programma’s voor versterking van 

taalvaardigheid en internationalisering onder zijn hoede heeft. Voor het MVO kan 

samenwerking met tto/EPF betekenen dat het gebruik kan maken van de expertise 

die daar aanwezig is op het gebied van didactiek, kwaliteitszorg etc. en van de 

activiteiten die er op het gebied van CLIL, vakontwikkeling, scholing, leerling-activi-

teiten plaatsvinden. 

  De Stuurgroep van het Landelijk netwerk tweetalig onderwijs wil de mogelijkheden 

onderzoeken voor aansluiting van het MVO bij het netwerk tweetalig onderwijs, 

welke vorm deze aansluiting zal kunnen hebben , zal nog onderwerp van overleg 

moeten zijn tussen de Stuurgroep tto en de ‘Stuurgroep Meertalig Voortgezet On-

derwijs’.

  Als de Stuurgroepen het eens zijn over de vorm van de aansluiting zal in ieder geval 

een voorwaarde voor aansluiting zijn dat het MVO de Standaard van het tto over-

neemt en aanpast aan het MVO: een Standaard die dezelfde elementen bevat voor 

taalvaardigheid en Europese Internationale Oriëntatie, maar voor taalvaardigheid 

aangepast aan de eigen aard van het MVO. Op basis van deze Standaard kunnen 

de MVO-scholen dan deelnemen aan een kwaliteitstraject. Deze ontwikkeling heeft 

tijd nodig, maar als de MVO scholen zich aan deze ontwikkeling committeren, kan 

het overleg starten over de vorm van aansluiting. Voor de ontwikkeling van de 

MVO-Standaard kan gebruik gemaakt worden van de expertise EPF/tto. 

  Er zijn nu dus twee stappen aan te bevelen: er moet een overleg plaatsvinden tus-

sen de Stuurgroep tto en de (nog op te richten) Stuurgroep MVO met het doel de 

mogelijkheden te verkennen.

  Het Netwerk MVO moet zich beraden of zij zich willen committeren aan een Stan-

daard voor het MVO die alle elementen bevat van de Standaard tweetalig onder-

wijs, aangepast aan de specifieke situatie van het MVO. 
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Er heeft al veel onderzoek naar aspecten van het MVO plaatsgevonden. We realiseren 

ons dat ons kortdurend onderzoek van een ‘buitenstaander’ beperkingen kent. 

De bevindingen en aanbevelingen zijn gebaseerd op een aantal gesprekken en  

bestudering van literatuur. 

Er hebben geen lesbezoeken plaatsgevonden; slechts enkele docenten waren betrok-

ken bij de gesprekken. Er is geen onderzoek geweest onder ouders of leerlingen. Er 

hebben geen gesprekken plaatsgevonden met reguliere (niet-mvo, niet-tto) scholen. 

Dit rapport is geschreven met de blik van een betrokken ‘buitenstaander’ met ervaring 

in een vergelijkbare vorm van voortgezet onderwijs en bedoeld om vanuit die achter-

grond aanbevelingen te geven om de ontwikkeling van het MVO te versterken. De 

bereidheid van de gesprekspartners om in openheid gedachten en ervaringen te delen 

was heel prettig, maar ook onmisbaar voor het resultaat. 

Het MVO is nog een kasplantje. Maar het heeft wel groeimogelijkheden. Daarvoor 

moet het de tijd krijgen en voldoende gevoed worden. En, waarbij we even uit de 

metafoor stappen: niet alleen focussen op aantallen, maar vooral ook de kwaliteit ver-

beteren: daarbij niet bang zijn om eisen te stellen aan leerlingen, maar ook aan elkaar, 

aan de scholen zelf. Voorwaarde daarvoor is dat iedereen duidelijk voor ogen heeft 

hoe het MVO er uit moet zien, waarbij er natuurlijk onderscheid gemaakt kan worden 

tussen ‘nu’ en het ideaal op langere termijn. Zijn de doelstellingen en kenmerken nog 

hetzelfde	als	bij	het	schrijven	van	het	projectplan	in	2009	of	is	er	bijstelling	nodig?	Is	

iedereen	bereid	om	die	doelstellingen	te	realiseren?	Net	zo	belangrijk	is	het	om	een	

goede en heldere organisatiestructuur te maken die niet alleen ondersteunend is, maar 

waarin ook sturende kracht aanwezig is. In die organisatie vormen de scholen de kern. 

Hoofdstuk

6
Samenvatting en conclusie
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De mogelijkheid van een vorm van aansluiting bij het Landelijk netwerk voor tweetalig 

onderwijs is een onderzoek waard en versterkt de borging. Tegelijk geeft het veel 

mogelijkheden 

voor coördinatoren, docenten en leerlingen van het MVO. Maar ook hiervoor is de 

bereidheid 

van scholen om zich verder te ontwikkelen en kwaliteitseisen vast te leggen een voor-

waarde.

Gesprekspartners 

•	 	Dhr.	T.	Bottema,	dhr.E.	Duijff,	mw.	S.	de	Jong,	dhr.	S.S.	Akkerman	-	Provincie	Fryslân-

afdeling Kultuer en Mienskip

•	 	Dhr.	J.	Bangma	-	projectleider	MVO	-	CEDIN/taalcentrum	Frysk

•	 	Mw.	T.Grooters-	Bouma	-	locatieleider	CSG	Bogerman	-	locatie	Wommels

•	 	Mw.	A.	Vermeulen-	Dijkstra	-	locatieleider	CSG	Bogerman	-	locatie	Koudum

•	 	Mw.	A.	M.	Bloem	-	docente	Fries	op	de	locaties	Koudum	en	Wommels

•	 	Mw.	M.	Ijedema	-	locatiedirecteur	CSG	Liudger-	locatie	Burgum

•	 	Dhr.	R.	Dijkstra	-	teamleider	havo-atheneum	/	MVO-coördinator	-	CSG	Liudger	loca-

tie Burgum 

•	 	Mw.	G.	Strikwerda	-	docent	wiskunde	MVO	-	CSG	Liudger	locatie	Burgum	

•	 	Mw.	T.	Keuning	-	locatiedirecteur	CSG	Liudger	-	locatie	Waskemar

•	 	Dhr.	H.	R.	Visser	-	directeur	Mavo	De	Saad	-	Damwâld	

•	 	Dhr.	J.	J.	van	der	Feen	-	afdelingsleider	brugklas	GT/HV -	Marnecollege	-	Bolsward

•	 	Dhr.	B.	Ridder	-	locatiedirecteur	a.i.	CSG	Liudger	-	locatie	Raai	Drachten

•	 	Mw.	J.Wierdsma	-	tto-	coördinator	CSG	Liudger	-	locatie	Raai	Drachten	

•	 	Dhr.	A.	Bloem	-	conrector	onderwijs	Piter	Jelles	Montessori	Highschool	-	Leeuwar-

den

•	 	Dhr.	W.J.T.	Renkema	-	rector	CSG	Bogerman	Sneek	

•	 	Dhr.	E.	L.	Klinkenberg	-	Fryske	Akademy	(wetenschappelijk	onderzoeker:	Boppesla-

chonderzoek)

•	 	Dhr.	A.	M.J.	Riemersma	-	lector	Fries-	en	Meertaligheid	in	onderwijs	en	opvoeding	

(NHL/Stenden)

•	 	Dhr.	T.S.	de	Groot	-	locatiedirecteur	CSG	Liudger	-	locatie	Splitting	Drachten;	voorzit-

ter werkgroep MVO/MFÛ

•	 	Dhr.	S.	Meershoek	en	dhr.	O	van	Wilgenburg	-	Europees	Platform
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