
       

De Fryske Akademy is een multidisciplinair instituut voor de geestes- 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 zij de Friese casus voor het regionale, landelijke en internationale 
voetlicht brengt. Hierbij werkt zij samen met diverse nationale en internationale instituten. De Fryske Akademy is 
gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam.  
Het Mercator Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren is onderdeel van de Fryske Akademy. Het is een platform 
voor minderheidstalen in Europa en richt zich op het verzamelen, verspreiden en toepassen van kennis en doet 
daartoe onderzoek, onderneemt verschillende activiteiten en voert projecten uit.  

Voor het Mercator Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren zoeken wij 

2 onderzoeksmedewerkers 
0,8 fte / 30,4 uren 
0,5 fte / 19 uren  

 
Taken 
- Meewerken aan nieuwe projecten en onderzoek op het gebied van meertaligheid en 

taalleren (regionaal en internationaal) 
- In samenwerking met internationale relaties schrijven en redigeren van Regionale Dossiers 
- Aanzwengelen en uitvoeren van nieuwe projecten op het gebied van meertaligheid & 

onderwijs 
-  Mede-organiseren van congressen en seminars 
-  Coauteur van artikelen voor nieuwsbrieven. 

Bij deze functie ligt de nadruk op het redigeren fan Regionale Dossiers en een aantal nieuwe 
projecten die voornamelijk een internationale context hebben. 
 
Functie-eisen 
-  Universitaire of hbo-opleiding op het gebied van taal, meertaligheid en/of onderwijs, 

eventueel communicatie & informatie met aantoonbare interesse voor taal en onderwijs 
 -  Ervaring met onderzoek en projectmatig werken  
 -  Bekend met autochtone minderheidstalen en onderwijs 
 -  Zeer goede redactionele vaardigheid in het Engels 
- Beheersing van het Fries is een voordeel 
-  Beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden  
-  Zelfstandig kunnen werken. 
 
Aanstelling 
De aanstellingen zijn tijdelijk, tot en met 31 december 2021, met mogelijkheid tot verlenging. 
Afhankelijk van opleiding en werkervaring is het salaris bij een volledig dienstverband maximaal € 
3.548,- bruto per maand (UFO-profiel onderzoeks-medewerker niveau 3, schaal 8, cao Nederlandse 
Universiteiten), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaars-uitkering. De Fryske Akademy heeft een 
keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden. 
 
Inlichtingen 
Meer informatie over de functie-inhoud is te verkrijgen bij drs. Cor van der Meer, projectmanager, 
tel.: 06-413 38 799, e-mail cvdmeer@fryske-akademy.nl . 
Websites: www.fryske-akademy.nl en www.mercator-research.eu . 
 
Sollicitatie 
Sollicitanten kunnen een motivatiebrief met C.V., voor 8 februari sturen aan Nora Pratley, P&O-
adviseur: wurkje@fryske-akademy.nl; o.v.v. ‘Mercator 2021’. 
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Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld. 
 


