
 

De Fryske Akademy is een multidisciplinair instituut voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, 
dat zich richt op de casus Fryslân. De Akademy bestudeert veranderingsprocessen in het Fries, meertaligheid, 
geschiedenis en regionale identiteit in heden en verleden. Als zodanig verricht de Fryske Akademy 
fundamenteel en vernieuwend onderzoek met een direct maatschappelijk nut. De Akademy levert 
vernieuwende wetenschappelijke prestaties en ontwikkelt digitale onderzoeksinstrumenten en -collecties, 
waarmee de Friese casus voor het regionale, landelijke en internationale voetlicht wordt gebracht. Hierbij 
wordt samengewerkt met diverse nationale en internationale instituten. De Fryske Akademy is gelieerd aan de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam.  

 

Interviewer 
 

Profiel Je bent moedertaalspreker van het Fries en het Nederlands, communicatief vaardig 
en komt representatief over. Je kunt accuraat werken, vindt het leuk met mensen te 
praten en je kunt goed luisteren. 

Omvang Maximaal 30 uur per maand tot 1 december 2019. 

Locatie  2-3 keer op de Fryske Akademy in Leeuwarden, verder in de omgeving Grou, 
Jirnsum, Akkrum 

Taakomschrijving 
Je maakt deel uit van een team dat een database gesproken Fries en Nederlands in de voormalige 
gemeente Boarnsterhim onderzoekt. Je maakt opnames in het Fries en/of in het Nederlands, plant 
zelf de afspraken in, en gaat naar de sprekers toe. Je doet dit in overleg met de andere leden van het 
team. De opnames bestaan uit een enquête en een vrij interview. Je hebt de beschikking over eigen 
vervoer.  

Vergoeding 
De vrijwilligersvergoeding bedraagt € 5,- per uur met een maximaal bedrag van € 170,- per maand, 
conform de voorschriften van de belastingdienst.  

Inlichtingen en sollicitatie 
Informatie over de functie-inhoud is te verkrijgen bij dr. Marjoleine Sloos,  
e-mail: msloos@fryske-akademy.nl. Website www.fryske-akademy.nl 
 
Via de mail kun je ook je interesse kenbaar maken. 
Wij zetten de procedure stop wanneer wij de juiste kandidaat hebben gevonden. 
 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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