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OEFENKANSEN NEDERLANDS
VOOR KINDEREN TIJDENS
SPORTSTAGES
WAAROM EN HOE?
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TALENDIVERSITEIT EN NEDERLANDS
De Vlaamse Rand bestaat uit 19 gemeenten. Dit zijn
de

6

faciliteitengemeenten

gemeenten

die

aan

en

Brussel

13
of

andere

aan

een

faciliteitengemeente grenzen. De Vlaamse Rand
wordt gekenmerkt door grotere migratiestromen
dan in de rest van Vlaanderen, vooral van en naar
Brussel en van en naar het buitenland. Vergeleken
met het Vlaamse gemiddelde is de Vlaamse Rand
een jonge regio met een superdiverse bevolking.
Een groot aandeel inwoners heeft het Nederlands
niet als moedertaal.
Dat er veel talen gesproken worden in de Vlaamse
Rand is op zich een rijk gegeven. Individuele
meertaligheid is positief, voor iedereen. Maar het is
logisch dat het Nederlands in de Vlaamse Rand,
een regio in Vlaanderen, de taal is die iedereen
verbindt.

Om

in

te

zetten

op

gemeenschapsvorming is het gebruik van een
gemeenschappelijke taal nodig. Hierbij willen we
een context creëren waarin anderstaligen op een
positieve

manier

uitgenodigd

worden

om

Nederlands te leren en te gebruiken.
Een taal leer je het best als die functioneel is en je
daartoe intrinsiek gemotiveerd wordt, als je die taal
‘met goesting’ leert en gebruikt. Inzetten op
oefenkansen Nederlands in de vrije tijd én
tegelijk op gemeenschapsvorming biedt heel wat
kansen. Ook sportclubs kunnen hier een steentje
toe bijdragen.
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OEFENKANSEN
VOOR KINDEREN
De Vlaamse Rand is een regio met een jonge
bevolking, er wonen heel wat kinderen, tieners
en jongeren voor wie het Nederlands niet de
thuistaal is. Zodra kinderen met thuistaal nietNederlands

deelnemen

vrijetijdsactiviteit

spreken

aan
we

een
van

een

oefenkans Nederlands. De vrije tijd is voor
kinderen, tieners en jongeren ideaal om het
Nederlands uit te breiden en te oefenen. Zo is
Nederlands niet alleen een schooltaal maar
ook een leuke speel- of sporttaal.
Vrije tijd is anders dan schooltijd. Het is niet
de bedoeling om kinderen in de vrije tijd
schoolse taalvaardigheid Nederlands bij te
brengen. In de vrije tijd moeten ze samen met
vrienden kunnen spelen, sporten, ravotten,
zich amuseren … Kinderen kunnen hun kennis
Nederlands oefenen en uitbreiden zonder dat
ze

het

zelf

beseffen.

Bovendien

is

het

Nederlands op dat moment functioneel en dus
nuttig. De vrije tijd biedt zo heel wat speelse
oefenkansen

Nederlands

voor

kinderen,

tieners en jongeren.

SPORT ALS IDEALE OEFENACTIVITEIT
In veel sportclubs met een jeugdwerking in de Vlaamse Rand is de talendiversiteit groot.
Dat betekent dat clubs een laagdrempelige werking hebben en iedereen er zich welkom
voelt. Scholen moedigen ouders ook aan om hun kind in te schrijven in een Nederlandstalig
vrijetijdsaanbod. Sportclubs en sportstages zijn ideaal om spontaan een taal te leren.
Sportactiviteiten zijn sterk visueel, ook wie nog maar weinig Nederlands kent en spreekt kan
deelnemen.
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De talendiversiteit in sportclubs zet bestuurders, trainers en vrijwilligers aan het denken.
Soms kiezen clubs ervoor om hun sportstages om te vormen naar taalstimulerende stages.
Inzetten op taalstimulering en oefenkansen betekent niet dat je taallessen voorziet. Sport en
plezier primeert, het is belangrijk dat kinderen een leuke tijd beleven tijdens een
sportstage.
De ene activiteit is taalrijker dan de andere en leidt dus tot meer taalstimulering en
oefenkansen voor wie de taal leert. Sommige clubs kiezen ervoor om blokken in het
programma te voorzien waarbij je de focus op taalstimulerende activiteiten legt. Ze
voorzien activiteiten die kinderen intensief onderdompelen in én uitdagen met het
Nederlands. De taalstimulering is onderliggend verwerkt in de activiteiten, kinderen leren er
geen grammaticaregels en spelling zoals op school. Ook voor kinderen met moedertaal
Nederlands zijn de activiteiten voldoende aantrekkelijk en leuk.

Je kan tijdens een stage ook aandacht hebben voor
taal doorheen de hele dag. Hierbij heb je bij elke
sport-

en

spelactiviteit

oog

voor

kwalitatieve

oefenkansen Nederlands. Taal is geen doel bij de
uitwerking van je activiteiten maar begeleiders nemen
permanent een talige houding aan. Dat betekent dat
ze tijdens de activiteiten oog hebben voor interactie
en

een

rijke taalinput.

Elk

kind

is

immers

in

taalontwikkeling. Ook voor kinderen met moedertaal
Nederlands

zijn

interactie

en

een

rijke

taalinput

belangrijk.

Wil je meer info over oefenkansen tijdens sportstages?
Bezoek de website www.boestjesportclub.be. Lees er de inspiratiebundel, bekijk de
getuigenis uit KV Zuun en bekijk een filmpje met tips voor trainers.

Heb je een vraag? Wil je ondersteuning?
Stuur een e-mail naar boest@derand.be.

www.boestjesportclub.be

