
 
 
De Fryske Akademy is in multydissiplinêr ynstitút foar de geastes- en sosjale wittenskippen, dat him rjochtet op 
de kasus Fryslân. De Akademy bestudearret prosessen yn it Frysk, meartaligens, skiednis en regionale identiteit 
yn no en it ferline. As sadanich docht de Fryske Akademy fûneminteel en fernijend ûndersyk mei in direkt 
maatskiplik nut. De Akademy  leveret fernijende wittenskiplike prestaasjes en ûntwikkelet digitale 
ûndersyksynstruminten en kolleksjes, dêr't er de Fryske kasus foar it regionale, lanlike en ynternasjonale mei 
fuotljocht bringt. Dêrby wurket er gear mei ferskate nasjonale en ynternasjonale ynstituten. De Fryske Akademy 
is liearre oan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam. 
 
Foar in ûndersyk nei de skaaimerken fan de Súd-Lauwerslânske dialekten sykje wy in betûfte 

 taalkundich ûndersiker 
Taken 

• Fonetyske transkripsje en kodearring fan taalgegevens 
• Ferwurkjen fan sprutsen en transkribearre data yn in database 
• Ynventarisaasje fan de wichtichste fonologyske, morfologyske en syntaktyske 

ferskillen yn ferliking mei Fryske en Nedersaksyske taalfariëteiten 
• Rapportearjen fan de wichtichste útkomsten 

 
Wy sykje in postdokûndersiker dy’t: 

• Romme ûnderfining hat mei it transkribearjen en kodearjen fan sprutsen data 
• Ear en each hat foar subtile taalferskillen 
• Treflike ekspertize hat op it mêd fan it opslaan en ferwurkjen fan spraak en 

transkripsjes fan taaldata yn Nederlân   
• Taalkundige kennis hat op it mêd fan fonology, morfology en syntaksis 
• It Frysk en it Nederlânsk poerbêst behearsket 
• Goed gearwurkje kin mei oare ûndersikers  
• Beskikt oer goede rapportaazjefeardichheden  
• Op koarte termyn beskikber is 

 

En in ûndersyksassistint dy’t 
• Underfining hat mei it transkribearjen en kodearjen fan sprutsen data  
• Underfining hat mei akoestyske analizen (PRAAT) 
• Betûft is mei kompjûters en databestannen 
• Goed gearwurkje kin mei oare ûndersikers  
• Op koarte termyn beskikber is 

 
Oanstelling 
De oanstellingen binne tydlik. De beide funksjes tegearre beslagge likernôch 300 oeren. Utfiering 
en plenning is yn oerlis mei de projektlieding. Oereferdieling wurdt fêststeld op basis fan de 
beskikbere kandidaten.  
Ofhinklik fan oplieding en wurkûnderfining is it salaris foar de ûndersiker by in folslein 
tsjinstferbân maksimaal € 4.274,- smoarch de moanne (UFO-profyl ûndersiker, skaal 10, cao 
Nederlandse Universiteiten).  
Ofhinklik fan oplieding en wurkûnderfining is it salaris foar de ûndersyksassistint by in folslein 
tsjinstferbân maksimaal € 3.052,- smoarch de moanne (UFO-profyl ûndersyksassistint, skaal 7, 



cao Nederlandse Universiteiten). Beide salarissen binne eksklusyf 8% fakânsjejild en 8,3% 
einjiersútkearing. It wurkplak is op de Fryske Akademy yn Ljouwert. 
 
Ynljochtingen 
Mear ynformaasje oer de funksjeynhâld is te krijen by dr. Hans Van de Velde projektlieder, 
hvandevelde@fryske-akademy.nl  
Webside: www.fryske-akademy.nl 
 
Sollisitaasje 
Sollisitanten kinne in motivaasjebrief mei C.V., foar tongersdei 25 april 2019 stjoere oan Jettina 
Valk, P&O-adviseur: wurkje@fryske-akademy.nl; û.f.f. ‘Lauwerslân’. 
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