
 

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 fan 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 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.  

Wy sykje in betûfte 

Taalkundich ûndersiker Frysk 
1,0 fte/38 oeren 

De ûndersiker sil meiwurkje oan it Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek en taalkundich ûndersyk 
dwaan en opsette op it mêd fan it Frysk. 

Funksje-ynhâld 

• It skriuwen fan wurdboekartikels foar it Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek; 

• Wittenskiplik ûndersyk dwaan nei de Fryske taal. It ûndersyk sil oanslute by de ûndersykstema’s 
fan de Fryske Akademy en oanfoljend wêze op de projekten dy’t útfierd wurde; 

• Nije ûndersyksprojekten inisjearje en dêr regionale, nasjonale en Europeeske subsydzjes foar 
ynhelje;  

• Undersyksresultaten publisearje; 

• Mei-inoar gearhingjende ûndersyksprojekten koördinearje; 

• Resultaten fan it ûndersyk op (bûtenlânske) wittenskiplike kongressen presintearje; 

• Oan de falorisaasje fan ûndersyksresultaten bydrage. 

Funksje-easken 

• Promovearre op it mêd fan de taalwittenskippen of in universitêre Masteroplieding Fryske taal en 
kultuer, taalwittenskippen of in oare relevante stúdzje mei in grutte taalkundige ynfolling; 

• Ekspert op it mêd fan de taalkundige skaaimerken fan it Frysk; 

• Each hawwe foar ferskillen tusken it Nederlânsk en it Frysk en foar feroaringen yn it Frysk en yn 
de Fryske mienskip; 

• Sterke digitale feardichheden; 

• It Frysk folslein yn ’e macht hawwe; 

• In goed publikaasjedossier oerlizze kinne; 

• Dúdlik skriuwe en kommunisearje kinne; 

• In grut netwurk op regionaal, nasjonaal en ynternasjonaal nivo hawwe; 

Arbeidsbetingsten 
Wy biede in tydlik tsjinstferbân, leafst yngeande 1 maaie 2021, foar de doer fan 3 jier, mei 
mooglikheid ta ferlinging. In tsjinstferbân yn dieltiid heart ek ta de mooglikheden. 
Ynskaling, mei ôfhinklik fan wurkûnderfining, is neffens Ufo-profyl ûndersiker 3 (skaal 11) of 
ûndersiker 4 (skaal 10) fan de cao Nederlandse Universiteiten. De Fryske Akademy hat in karmodel 
foar arbeidsbetingsten. 

Ynljochtingen  
Ynformaasje oer de funksje is te krijen by: 
Hans Van de Velde, senior ûndersiker taalkunde hvandevelde@fryske-akademy.nl, tel. 06 13 32 19 89 
of Jelske Dijkstra, programkoordinator jdijkstra@fryske-akademy.nl, tel. 06 10 91 93 93. 
Website: www.fryske-akademy.nl. 

Gading meitsje 
In motivaasjebrief mei cv kin foar 29 maart 2021 stjoerd wurde oan Nora Pratley, P&O-adviseur:  
https://www.academictransfer.com/297861/ û.f.f. taalkundich ûndersiker.   
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Akwisysje wurdt gjin priis op steld. 
 


