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Oanfraachformulier 

Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis  
Fuortset ûnderwiis (vmbo, havo, vwo) of it spesjaal ûnderwiis dy’t ûnder de 

Wet op de Expertise Centra falt 
Skoaljier 2022/2023 

 
Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 
Haadstik 4, paragraaf 4.2 Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis 
 
 
Formulier weromstjoere nei :   Deputearre Steaten fan de provinsje Fryslân 
      Ôfdieling Subsydzjes 
      Postbus 20120  
      8900 HM  LJOUWERT 
 
Besikersadres:     Provinsje Fryslân,  

Twibaksmerk 52 
8911 KZ  LJOUWERT    

 
Kontaktgegevens:    Provinsje Fryslân 

Telefoan: 058 - 292 59 25 
E-mail: provincie@fryslan.frl 

  
 
Jo kinne it oanfraachformulier skriftlik yntsjinje fan 1  april 2022 oant en mei 14 oktober 2022. Tink 
derom dat it formulier yn it neamde tiidfak by ús ynkommen wêze moat. Nei’t jo in folsleine 
oanfraach yntsjinne hawwe, krije jo binnen 13 wike berjocht oft jo skoalle foar subsydzje yn ’e 
beneaming komt. 
 
Tink derom! 

- Foar lesoeren Frysk yn it MBO en foar lesoeren Frysk yn it skoaltype Praktykûnderwiis fan 
it fuortset ûnderwiis moatte jo in oar formulier brûke!  
 

- It oanfraachformulier moat rjochtsjildich ûndertekene wêze troch de direksje fan de 
skoalle. As de direkteur gjin (selsstannich) foech hat om in ferplichting oan te gean foar de 
hichte fan it subsydzjebedrach, moat de oanfraach ûndertekene wurde troch de persoanen 
dy’t dêr wol in foech foar hawwe of der moat in machtiging fan de foechhawwende 
persoanen oan de oanfraach taheakke wurde.   
 

- De subsidiabele aktiviteit op grûn wêrfan’t subsydzje ferliend wurde kin, moat foldwaan 
oan wat dêroer fêststeld is yn de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân, paragraaf 
4.2 Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis en oan de Algemiene subsydzjeferoardering provinsje 
Fryslân 2013. 
 

- Folje it oanfraachformulier folslein yn. De ynformaasje yn tabel C is foar ús tige wichtich.  
Foegje ek de taheakken ta dy’t by ûnderdiel D neamd wurde. By in ûnfolsleine oanfraach 
freegje wy oanfoljende ynformaasje op. Dat hat gefolgen foar de folchoarder fan ferdieling 
fan it subsydzjejild.   
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BASISGEGEVENS 

 
Namme skoalle:       ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Brin nûmer 

 

      

 

(Dizze is bekend by Duo onderwijsdata of taalplanprofyl) 

A. ALGEMIENE GEGEVENS 

A1. Gegevens oanfreger 

Skoaltype: 

 Fuortset ûnderwiis (vmbo, havo, vwo) 

 Spesjaal ûnderwiis fan it fuortset ûnderwiis dy’t ûnder de Wet 

op de Expertise Centra (WEC) falle 

Namme direkteur/rektor:       

Postbus of strjitte en nûmer:       

Postkoade:       Plak:       

Telefoannûmer:       

E-mailadres:       

Webside:       

Namme fan de koördinator 
Frysk: 

      

E-mailadres (wurk)  
fan de koördinator Frysk: 

(Foar it tastjoeren fan it ferslachformulier letter yn it skoaljier) 

      

 Kontaktpersoan 

Namme:       

Funksje:       

Telefoannûmer:       

E-mailadres:       

 

A2. Oare gegevens oanfreger  

Is oanfreger ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel?  Nee  

 Ja    (heakje in aktueel úttreksel fan   
                it Hannelsregister ta) 

 

By ja: Ynskriuwingsnûmer:       

Hat de direkteur/rektor it selsstannich foech om in 
ferplichting oan te gean foar de hichte fan it oanfrege 

subsydzjebedrach? 

 Ja 

 Nee1  

 

A3. Bankgegevens fan de skoalle 

Bankrekkennûmer (IBAN):       

Rekken op namme fan:       

 
 
 
 

 
1 As de direkteur dat foech net hat, moat it skoalbestjoer de oanfraach ûndertekenje.  
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B. GEGEVENS VAN AKTIVITEIT(EN)  

B.1 Hifkingskritearia                                                                     Krús oan wat fan tapassing is 

 
Wurde de lesoeren Frysk oanbean yn it 
fuortset ûnderwiis?  
 
 

 

 Nee (foar praktykûnderwiis 

en foar MBO moat in oar 

oanfraachformulier brûkt 

wurde) 

 

 Ja  

 

 

Wurde de lesoeren Frysk yn it twadde, 
tredde, fjirde, fiifde learjier of it 
eksamenjier oanbean?  
 

 

 Nee 

 

 Ja 

Biedt de skoalle yn it earste learjier it fak 
Frysk oan alle learlingen oan?  
 

 

 Nee 

 

 Ja 

Wurde de lesoeren Frysk fersoarge troch 
in fakdosint dy’t it foech hat om yn it 
Frysk les te jaan?  
 
 

 
 Nee, mar de dosint sil foar 

…………………………. dat foech wol 
hawwe.  
 

 Nee, mar de skoalle 
ferklearret dat de dosint 
dwaande sil mei it beheljen fan 
it foech. 
 

 

 Ja  
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C. Dúdlike omskriuwing fan de groep nei leargong2  
(in groep learlingen splitst nei leargong dy’t neffens it lesroaster fan de 
skoalle alle wiken ien of mear lesoeren Frysk folget; sjoch kêst 4.2.6, 
earste lid, fan de subsydzjeregeling Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis foar 
eventuele kombinaasje mooglikheden) 

Tal lesoeren yn ‘e wike Tal 
learlingen 
nei groep 

Lokaasje dêr’t de groep it fak Frysk 
folget (namme fan de strjitte + wenplak + Brin- 

nûmer en fêstigingsnûmer) 
 
50 minuten 

Oare  tiidsienheid 

…………… minuten 

1 
 
 

     

2 
 
 

     

3 
 
 

     

4 
 
 

     

5 
 
 

     

6 
 
 

     

7 
 
 

     

8 
 
 

     

9 
 
 

     

 
2 Jou dúdlik oan om hokker leargong (vmbo, havo, vwo) it giet, of út hokker leargongen  en/of jierren de groep opboud is.   
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D. Taheakken 

Ôfskrift fan in folmacht  
Allinnich meistjoere as oanfreger machtige is. 

 As taheakke meistjoerd 
 Net fan tapassing 

 

E. Ferklearring 

Underskreaune ferklearret: 

• dat alle ynformaasje op it oanfraachformulier en de taheakken nei wierheid ynfolle is;  

• dat hy/sy him/har hâlde sil oan de betingsten en ferplichtings yn de oanbelangjende 
subsydzjeregelings en de oare wetlike regelings dy’t fan tapassing binne; 

• ree te wêzen om alle ynformaasje dêr’t om frege wurdt beskikber te stellen oan 
funksjonarissen dy’t troch de subsydzjejouwer foar dat doel oanwiisd binne; 

• net yn surseânse fan beteljen of yn steat fan fallisemint te ferkearen. 
 

F. Ûndertekening troch de direkteur 

 
Dit oanfraachformulier moat rjochtsjildich ûndertekene wurde. As de direkteur gjin selsstannich 
foech hat om de skoalle rjochtlik te fertsjintwurdigjen, moat it skoalbestjoer tekenje.  
 
Nei wierheid ynfolle en ûndertekene: 
 
Plak:  ..............................................   Datum: .......................................... 
 
Namme:      Hantekening: 
 
……………………………………………………….   …………………………………………............. 
 
Yn it gefal fan in mienskiplik foech, hantekenings fan it skoalbestjoer. 
 
Nammen:      Hantekenings: 
 
 
……………………………………………………….   ………………………………………….............. 
 
 
………………………………………………………..   ………………………………………….............. 
 
 
………………………………………………………..   ………………………………………………………. 


