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Onderwerp: Bevordering gebruik van het Drents en het Duits (motie lectoraat)

Geachte voorzitter/leden,

lnleiding
Op 28 mei2014 is in de vergadering van uw Staten een motie besproken (M 2014-3)
waarin ons werd opgedragen om (letterlijke teksf):
. in gesprek te gaan met Stenden Hogeschool en het Huus van de Taol over de

mogelijkheid van het instellen van een lectoraat Drents en meertaligheid, dat zich

bezighoudt met uitwisselen van kennis tussen ondenrvijs en praktijk over het ge-

bruik van het Drents;
¡ tevens te laten onderzoeken hoe het Drents bij kan dragen aan meertaligheid van

kinderen en het vergroten van hun latere mogelijkheden op ontplooiing en werk,

zowel in Drenthe als grensoverschrijdend;

¡ in het najaar 2014 terug te komen in onze Staten met een rapportage over moge-

lijkheden om te komen tot dit lectoraat.

De motie is niet in stemming gebracht. De motie vond al snel een dusdanig brede

weerklank, dat w'tj hebben toegezegd met een uitwerking te komen.

Hiervoor zijn diverse overleggen gevoerd, die concrete uitwerkingsideeén hebben

opgeleverd.

Als bijlage bij deze brief vindt u een weergave van deze ideeën in de vorm van een

door ons voorgenomen samenhangend actieplan voor een periode van vier jaar. ln dit
plan besteden wij vooral aandacht aan praktische verbeteringen in het meertalige

onderwijs (Nederlands, Drents en Duits), maar ook aan de zeer gewenste verbindin-
gen met de arbeidsmarkt. Tevens wordt gewerkt aan wederzijds cultuurbegrip.
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ln dit actieplan leggen wij verder enerzijds verbinding met ons besluit (d.d.

25 november 2014) inzake het Actiedocument Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Drenthe - Emsland. Anderzijds leggen wij in deze brief verbinding met ons beleid met

betrekking tot het Vitaal Platteland. De gesignaleerde sociaal-economische problema-

tiek speelt het sterkst in heel Zuidoost-Drenthe.

ln dat deel van de provincie wordt ook het meest Drents gesproken.

Gevolgde werkwijze
Er zijn diverse externe en interne overleggen gevoerd, onder meer met vertegenwoor-

digers van het Huus van de Taol, van Stenden Hogeschool en met de opsteller van dé

motie, de heer J. van Dalen. Deze overleggen hebben geresulteerd in een lijst met

acties.

Zoals ook in uw motie is verwoord, kiezen wij er bewust voor met de twee genoemde

partners (Huus van de Taol en Stenden Hogeschool) in zee te gaan. Het Huus is dé

instelling op het terrein van het Drents en Stenden Hogeschool heeft veel kennis van

en ervaring met onderwijs in het Nederlands, Drents en Duits en met praktijk en theo-

rie van meertaligheid (via het bestaande lectoraat Fries en Meertalighe¡d). Wij merken

nog op dat Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool recentelijk een fusietraject in

gang hebben gezet.

Wij vinden, zeker de eerste jaren, vooral de praktische zaken waar wij in ons actieplan

aandacht aan willen besteden, van groot belang. Daarom spreken wij nu eerst van

een coördinator/aanjager en niet van een lectoraat in klassieke zin. Stenden hanteert

voor de door ons gewenste vorm de term "associate lector". Daarmee wordt gedoeld

op een vorm van lectoraat waarbij het zwaartepunt eerst vooral op de praktijk en pas

in tweede instantie op de wetenschap ligt. Na twee jaar zal deze constructie geëvalu-

eerd worden.

Voor wetenschappelijke onderbouwing van het element Meertaligheid kan Stenden nu

al een beroep doen op de reeds bij NHl/Stenden in dienst zijnde lector Fries en Meer-

taligheid. Er zal wel meteen een Kenniskring, die gebruikelijk is bij lectoraten, gevormd

worden.

Wij vinden het van belang dat Stenden de geplande acties vanaf de start goed door-

spreekt en afstemt met in ieder geval het Huus van de Taol en met andere partners.

Pabo Emmen (onderdeel van Stenden) heeft goede contacten met basisscholen in

Zuidoost-Drenthe, vanwege de vele stages die studenten daar vervullen.

Pabo Emmen ligt in Zuidoost-Drenthe, het gebied waar wij de acties vooral plaats

willen laten vinden. Pabo Emmen is zeer gemotiveerd om zich met dit onderwerp ver-

der te profileren.

ln principe willen wij de acties zo veel mogelijk in het schooliaar 201512016 van start

laten gaan. Er is dus nog enige (noodzakelijke) voorbereidingstijd.
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Financiën
De kosten van de in deze brief genoemde acties kunnen deels door de uitvoerende
partners zelf gedragen worden en zullen deels door ons worden gedragen. Binnen de

reeds door u vastgestelde Begroting 2015 hebben wij maximaal € 100.000,-- per jaar

beschikbaar. Het gaat daarbij enerzijds om flexibele middelen binnen programma 4

(onderdeel cultuur) en anderzijds om de reserve Vitaal Platteland uit programma 7.

Voor de financiering maken wij gebruik van het subsidie-instrument.
Zoals gezegd, gaan wij nu uit van een projectperiode van vier jaar.

Tot slot
Wij nemen aan u met deze brief een adequate reactie op de in het begin van deze

brief genoemde motie te hebben gegeven en horen graag uw reactie op de voorge-
nomen acties. Gelet op het feit dat de kosten van de acties passen binnen de door uw
Staten vastgestelde provinciale Begroting 2015, willen wij, na bespreking in de Sta-
tencommissie FCBE op 1B februari 2015, met het actieplan aan de slag.
ln het najaar van 201512016 informeren wij u nader over de acties die in gang zijn
gezet.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

-\--.--

secretaris voorzitter

co

Bijlage: Voorgenomen acties



Bijlage

Voorgenomen acties

De hierna genoemde acties en middelen zijn grotendeels uitdrukkelijk bedoeld als extra, ten opzichte

van de acties en de middelen die de provincie en de partners

Huus van de Taol en Stenden Hogeschool nu reeds uitvoeren om de beoogde doelen te bereiken. Er

vindt dus geen vervangingseffect plaats.

Samen met onze partners stellen wij de volgende acties aan u voor om de gewenste doelen te berei-

ken.

a. De provincie maakt het mede mogelijk dat er met ingang van het studiejaar 2015-2016 voor 0,2 fte
een coördinator/aanjager wordt aangesteld bij Stenden voor een periode van vier jaar. Die coördi-
nator moet enerzijds nauw samenwerken met de lector Fries en Meertaligheid van NHl/Stenden
(met name op het onderdeel Meertaligheid) en anderzijds met de economische lectoren van

Stenden (met name vanwege de verbinding met de arbeidsmarkt).

b. Deze coördinator/aanjager moet, in nauw overleg met (in de eerste plaats) het Huus van de Taol,
maar ook met relevante partners uit het Drentse onderuvijs (basisonderwijs en mbo), zorgdragen

voor een goede inbedding van meertalig onderwijs, met name in de trits Nederlands, Drents en

Duits.

Samenwerking met de Talenacademie Nederland (expertisecentrum voor talen in grensstreken) is
in dit kader ook van belang.

c. De coördinator/aanjager draagt er onder meer zorg voor dat docenten binnen Stenden adequaat
worden geschoold en/of bijgeschoold om, via meertalig onderwijs, de taalontwikkeling in het Ne-

derlands, Drents en het Duits van studenten aan
Stenden, maar ook van leerlingen in het basisonderwijs, te verbeteren.

d. Stenden zoekt vijf of zes basisscholen in Zuidoost-Drenthe waar met ingang van het schooljaar
201512016 een pilot wordt gestart met extra lessen Drents en Duits. Uit eerder onderzoek is ge-

bleken dat een aantal basisscholen graag meer aandacht aan onderwijs in het Drents wil beste-

den, als er maar gemakkelijk en snel over goed lesmateriaal beschikt kan worden.

De provincie stelt begin 2015 eenmaliq geld beschikbaar aan het Huus van de Taol voor een forse
technische en inhoudelijke kwaliteitsslag van de website Wiesneus.nl, die nu door het Huus van

de Taol wordt beheerd. Op deze website moet veel verschillend didactisch materiaal van een kwa-
litatief verantwoord niveau komen te staan, waar lesgevers en leerlingen/studenten direct mee

aan de slag kunnen, zowel thuis als in de klas. Het Huus heeft hiervoor vergaande plannen in
ontwikkeling.

f. Stenden en Huus van de Taol maken afspraken over het actueel en aantrekkelijk houden van de

onder e genoemde website, zowel qua techniek als qua inhoud. Daarvoor stelt de provincie vanaf
het jaar 2016 voor een periode van drie jaar een bedrag per jaar aan het Huus van de Taol be-

schikbaar.
Studenten van Stenden kunnen via studieopdrachten (beloond met studiepunten) geschikt lesma-

teriaal voor deze website ontwikkelen.
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g. Stenden onderzoekt nadere mogelijkheden voor nauwe samenwerking met het mbo. Stenden en

het Alfa College vormen nu samen al de Rijnland Academie. Een project Duits op het Alfa College
in Hoogeveen heeft landelijk de aandacht getrokken. Stenden onderzoekt ook nadere samenwer-
kingsmogelijkheden met het Drenthe College, bijvoorbeeld met de Bedrijfsvakschool Techniek in

Emmen (onderdeel DC).

h. Stenden gaat door met de lopende voorbereiding van de projectaanvraag voor een EDR-project
van vier jaar. Het gaat om het bilaterale project EU-Regio Competentie, dat (eerst voor een perio-

de van één jaar) in april 2014 is gestart door Pabo Emmen en het Europahaus in Aurich.

Doel van dit project is het samenstellen en starten van grensoverschrijdende netwerken ter ont-
wikkeling van een meerjarig plan ter bevordering van meertalig onderwijs en cultuuruitwisseling in
de grensregio door een binationale projectgroep. Dit EDR-project zou een looptijd van vier à vijf
jaar moeten krijgen.

i. ln het kader van het op 25 november 2014 door ons vastgestelde Actiedocument Grensover-
schrijdende arbeidsmarkt Drenthe-Emsland onderhouden wij contacten met het UWV over de wij-
zewaarcp werkzoekenden aan een baan in Duitsland geholpen zouden kunnen worden. Dit ac-
tiedocument is ondertekend door de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en Harden-
berg. Daarnaast zijn het UWV, de EDR en de provincie Drenthe partners in deze overeenkomst.
Korte intensieve taalcursussen maken deel uit van dat actiedocument.
ln een aparte brief, met als onderwerp Extra maatregelenpakket arbeidsmarkt en onderwijs 2015,

bent u geÏnformeerd over dit actiedocument (zie agenda Statencommissie FCBE van
1B februari 2015).

Aan het eind van het schooljaar 201512016leveren de samenwerkende partners een concreet
werkplan bevordering Drents en Duits voor het schooljaar 201512016 bij de provincie in. ln dit
werkplan moet een helder overzicht staan van de acties die in het schooljaar 201612017 onder-
nomen gaan worden. Een dergelijk werkplan moet ook aan het einde van de volgende twee
schooljaren opgeleverd worden. Tevens moet aangegeven worden welke acties in het lopende

schooljaar uitgevoerd zijn en welke effecten die hebben gehad.


