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Inburgering en integratie  -  Oefenkansen Nederlands via sport

Het departement Sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel zette een 
samenwerkingsverband op met het Brusselse Huis van het Nederlands om cursisten NT2 
(Nederlands als tweede taal) in te zetten als vrijwilligers in het sportwerkveld. In zijn 
beleidsbrief Sport 2016-2017 gaf de minister aan dat het de bedoeling is om de 
werkwijze uit te rollen naar andere steden in Vlaanderen. In zijn antwoord op mijn 
schriftelijke vraag nr. 662 van 9 augustus 2016 stelde hij het volgende: “In het najaar 
2016 zullen mijn kabinet en Sport Vlaanderen de voorbereiding starten voor een 
mogelijke verdere uitrol van deze werkwijze.”  

In het Ondernemingsplan 2017 van Sport Vlaanderen lezen we dat tijdens de eerste 
maanden van 2017 verder overleg gepleegd werd met relevante actoren om het concept 
van een overkoepelend initiatief af te bakenen en een voorstel van project op te maken. 
Na goedkeuring hiervan zou het initiatief van start kunnen gaan en volgen de uitwerking 
en implementatie. Het Ondernemingsplan voorziet in een afgebakend project/concept 
tegen 30 april 2017 en de opstart van het initiatief voor de bredere sportsector op 1 
september 2017.

1. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag 662 van 9 augustus 2016 blijkt dat tot 
en met de zomersportkampen 2016 er 36 trajecten plaatsvonden. 

Werden nadien nog trajecten opgestart? Zo ja, waar en wanneer? 

2. Kan de minister meer toelichting geven over de huidige stand van zaken wat betreft 
een overkoepelend initiatief/concept ‘oefenkansen Nederlands via sport’? 

3. Welke concrete projecten worden gepland? Waar zullen de projecten lopen, wat is de 
concrete timing en wat zijn de vooropgestelde doelstellingen?



1

PHILIPPE MUYTERS 
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD
op vraag nr. 528 van 26 april 2017
van PETER WOUTERS

1. Na de zomerkampen 2016 zijn er nog 5 oefenkansen opgestart met 10 individuele 
trajecten, op de volgende locaties:

 Sportacademie najaar 2016: Elsene, Schaarbeek
 Herfstvakantie 2016: Geen kandidaten
 Sportacademie voorjaar 2017: Anderlecht, Koekelberg, Schaarbeek
 Sportkamp krokus 2017: Koekelberg
 Sportkamp Pasen 2017: Koekelberg, Schaarbeek

2. Vanuit integratiediensten wordt de vrije tijd zeer duidelijk als een interessante 
context naar voren geschoven in functie van het niet formeel leren van een taal en 
de laagdrempelige oefenkansen die een sportsetting kan bieden. 
Taalbeleid en taalpromotie zijn kerntaken van het Extern Verzelfstandigd Agentschap 
Integratie en Inburgering (AgII), dat sinds 2015 alle initiatieven op dat vlak in 
Vlaanderen en Brussel overkoepelt, behalve de diensten in de steden Gent (In-Gent), 
Antwerpen (Atlas), het Huis van het Nederlands Brussel, en De Vlaamse Rand (vzw 
De Rand), conform het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en 
inburgeringsbeleid. Sport kan een interessante context en setting bieden voor 
taalpromotie en oefenkansen tot niet-formeel leren (in tegenstelling tot klassieke, 
schoolse NT2 cursussen), en heeft lokaal zeker nog potentieel. Maar het is geen 
kernopdracht van het Vlaamse sportbeleid of van Sport Vlaanderen.
De voorbije jaren waren er veel interessante initiatieven rond oefenkansen 
Nederlands voor anderstaligen, ook hier en daar binnen de sport, en deze worden 
door AgII ontsloten via www.nederlandsoefenen.be. Dit jaar biedt AgII samen met 
Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het Nederlands Brussel en vzw de Rand kansen 
om dit aanbod te versterken via een projectoproep ‘Nederlands oefenen’. Deze 
oproep richt zich niet tot sportactoren, maar het spreekt voor zich dat sportactoren 
en sportcontexten in een lokaal samenwerkingsverband mee opgenomen kunnen 
worden in een project.
Enerzijds kan er rond taalpromotie, waaronder oefenkansen, gewerkt worden vanuit 
een rol als vrijwilliger/begeleider. De sportdienst van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie heeft onder meer vanuit een specifieke doelstelling om 
haar begeleiderspool te diversifiëren, de voorbije jaren een project rond oefenkansen 
voor vrijwilligers opgezet, waarnaar u verwees in uw eerste vraag. Maar het zou niet 
evident zijn om dergelijk traject zomaar te kopiëren naar andere steden. Maar er zijn 
nog invalshoeken, zoals oefenkansen als deelnemer/participant (door actief aan sport 
te doen in een sportcontext). Verder kan er gewerkt worden aan het taalbeleid van 
een organisatie (bv hoe maak ik mijn informatie toegankelijker voor kansengroepen, 
nieuwkomers… of hoe leid ik mijn trainers op om laagdrempelig te werken of taal te 
stimuleren). Binnen het horizontaal integratiebeleid zal de commissie Integratiebeleid 
trouwens tegen einde 2017 aan de Vlaamse Regering een overheidsbrede visie op 
taalbeleid overhandigen. De visie vormt een richtinggevend kader met de 
uitgangspunten van een goed taalbeleid – een kader waar entiteiten, diensten, 
gesubsidieerde voorzieningen en organisaties van de Vlaamse overheid op kunnen 
terugvallen wanneer zij zelf een taalbeleid voeren. Een tweede keuze die voorligt is 
of er eerder top down en (uniform) over Vlaanderen heen een aanbod/product/dienst 
wordt ontwikkeld, dan wel of eerder lokale initiatieven, op maat, vanuit de praktijk 
bottom-up de meer aangewezen weg zijn. En er zijn reeds heel wat initiatieven die 

http://www.nederlandsoefenen.be
http://www.integratie-inburgering.be/nederlands-oefenen
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lokaal opgezet worden of organisch ontstaan, afhankelijk van lokale noden: het werk 
van vzw De Rand, Sportaal (samen sporten met een buddy en Nederlands oefenen), 
taal oefenen via een wandelgroep en aerobics bij het Intercultureel Vrouwencentrum 
Antwerpen, Gizi van de Gezinssportfederatie (spelenderwijs Nederlands leren voor 
jonge kindjes in de sportclub), taalsportkoffers van de VGC, BURN Leuven 
(breakdanceworkshops aan de hand van kijkwijzers), enz.
Ik stel daarom een andere invalshoek voor en vraag Sport Vlaanderen om, samen 
met Dynamo/VSF en ISB, te werken aan een leidraad rond taalbeleid en 
taalpromotie, gebaseerd op materiaal van De Rand bijvoorbeeld en afgestemd met 
Agentschap Integratie en Inburgering, om dit zo te vertalen naar een bredere 
context met handvaten voor sportclubs, buurtsport, e.d.  Voorbereidend werk 
hiervoor kan in 2017 gebeuren, om dit dan vervolgens in 2018 te realiseren.

3. Ik verwijs naar mijn antwoord in de tweede deelvraag.


