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TAALBELEID IN DE
SPORTCLUB, WAT IS DAT?
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HOE GA JE OP EEN POSITIEVE MANIER OM MET
MEERTALIGHEID IN JE CLUB ÉN GEEF JE HET
NEDERLANDS EEN VOLWAARDIGE PLAATS?
De rand rond Brussel kent een snel veranderende bevolking en veel jonge gezinnen. Heel
wat sportclubs zien de laatste jaren naast een stijging in hun ledenaantal ook een grotere
diversiteit in thuistalen en culturen.
Sportclubs hebben vaak een open werking, iedereen is er welkom. Sportclubs hebben
vaak een laagdrempelige werking, de instroom van een divers publiek en dus ook van
verschillende thuistalen is groot. Taal is een middel om deel te nemen aan de
clubactiviteiten. Een Nederlandstalige club begeleidt activiteiten in het Nederlands en
communiceert ook in het Nederlands naar spelers en ouders. In een meertalige context
is het niet evident om in praktijk vast te houden aan dat Nederlands. Dat zorgt voor extra
uitdagingen voor het bestuur en de trainers. Hoe zorg je dat Nederlands je clubtaal
blijft in een meertalige omgeving?
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EEN TAALVISIE
= TAALAFSPRAKEN = TAALBELEID
Een taalvisie zijn heldere afspraken over hoe je als club omgaat met Nederlands en
andere talen binnen je werking. Het beschrijft de contexten waarin de club het
Nederlands gebruikt, op welke manier het Nederlands een plaats krijgt en in welke
uitzonderingssituaties de club eventueel kan afwijken en overschakelen naar een andere taal.
Taalafspraken zorgen voor een houvast waardoor bestuursleden trainers, spelers en
ouders weten wat wel of niet kan in de club. In een gedragen taalvisie kent iedereen in de
club de gemaakte taalafspraken en zorgt dit voor een vlotte interne en externe communicatie.

DRAAGVLAK
Het is belangrijk om een gedragen taalvisie uit te werken. Dat betekent dat iedereen in je
club vooraf betrokken is bij opmaak van de taalafspraken. Maak de taalafspraken
bespreekbaar op een bestuursvergadering, een overleg met alle trainers, een vergadering
van de ouderraad en leg ze eventueel eens voor aan enkele spelers (tieners, jongeren). Vraag
feedback, luister naar reacties en ga in dialoog. Zo creëer je betrokkenheid en zorg je
ervoor dat de taalafspraken gedragen zijn.
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TIPS VOOR HET FORMULEREN VAN
TAALAFSPRAKEN
Formuleer de taalafspraken helder. Maak korte
zinnen. Zorg dat de taalafspraken sluitend zijn en
er dus geen interpretatie mogelijk is.
Benoem de concrete doelgroep (spelers, trainers
of

ouders)

of

specifieke

contexten

in

je

communicatie zodat duidelijk is voor wie en
waar/wanneer deze afspraken gelden.
Schrijf

niet

dat

je

andere

talen

verbiedt,

formuleer je taalafspraken op een positieve
manier of toon.

GEÏNTEGREERDE
TAALAFSPRAKEN
Taalafspraken beschrijven hoe je club omgaat met
Nederlands

en

bestuursleden

andere

trainers,

talen.

spelers

en

Ze

bieden

ouders

een

houvast en zijn een deel van het DNA van je club.
Maak niet alleen taalafspraken op papier, zet ze in de
kijker

en

zorg

dat

ze

deel

uitmaken

van

je

clubwerking. Geef ze permanent een plaats op je
website, zorg dat ze vlot te vinden zijn of zet ze
regelmatig op je homepage in de kijker. Neem de
taalafspraken

per

context

ook

op

in

gerichte

communicatie naar de verschillende doelgroepen
in je club:
- in overeenkomsten met trainers
- in gedragsregels met spelers
- in infodocumenten voor ouders
- in clubwaarden op het prikbord voor bezoekers
-…
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VOORBEELDEN
Communicatie bij de start van het seizoen
Heb je gedragen taalafspraken in je club? Neem ze op in de informatie voor spelers en
ouders over de start van een nieuw seizoen. Breng ze ook ter sprake bij de inschrijving van
nieuwe leden.
Voorbeeld:
FC Boest is een Nederlandstalige voetbalclub. Iedereen is welkom in onze club. We hebben respect
voor alle talen en culturen. Nederlands is onze clubtaal. De club communiceert mondeling, op
papier en digitaal in het Nederlands. Wie Nederlands leert kan de taal oefenen in onze club. Wij
spreken helder en duidelijk Nederlands.
Clubwaarden
Neem een korte strakke formulering rond het gebruik van Nederlands en andere talen op in
je clubwaarden.
Voorbeeld:
Wij houden van alle talen. Het Nederlands is onze clubtaal. Leer je Nederlands? Oefen het in onze
club.
Je vindt een uitgewerkt voorbeeld van clubwaarden in de toolkit op www.boestjesportclub.be.
Wil je andere voorbeelden van hoe je afspraken opneemt in clubdocumenten?
Stuur een e-mail naar boest@derand.be.

Wil je meer info?
Bezoek de website www.boestjesportclub.be. Je vindt er tips, filmpjes,
inspiratie, getuigenissen en een toolkit.

Wil je taalafspraken maken in je club? Wil je
hierbij ondersteuning?
Stuur een e-mail naar boest@derand.be.

www.boestjesportclub.be

