SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 36
van LIEVE MAES
datum: 29 september 2017

aan BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Sportclubs Vlaamse Rand - Ondersteuning taalstimulering
Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 368 van 16 december 2015, die handelde over
het taalgebruik bij sportclubs.
Sportclubs in de Vlaamse Rand worden vaak geconfronteerd met sporters die het
Nederlands niet machtig zijn. Sportclubs zijn een belangrijke schakel in het sociale en
culturele leven van een gemeente en vervullen dus op die manier ook een rol als middel
voor integratie in de gemeente.
Daarvoor heeft vzw De Rand een vormingspakket ontwikkeld.
1.

Hoeveel van deze vormingspakketten werden door verenigingen in de Vlaamse Rand
aangevraagd in 2016 en het eerste semester van 2017?

2.

Hoeveel van deze vormingspakketten werden door verenigingen buiten de Vlaamse
Rand aangevraagd in 2016 en het eerste semester van 2017?

3.

Op welke manier ondersteunt vzw De Rand het project ‘Vilvoordse Voetbalmoeders:
scoren met taal’? Zijn er nog andere projecten die taalstimulering in sportclubs of
andere vrijetijdsactiviteiten bevorderen en die steun krijgen van vzw De Rand?

4.

Zijn er in 2016 en het eerste semester van 2017 klachten binnengekomen met
betrekking tot het taalgebruik in sportclubs?

5.

Is er een evaluatiemoment geweest over dit beleid of is er in de nabije toekomst één
voorzien? Als het al geweest is, wat zijn de getrokken conclusies?

BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 36 van 29 september 2017
van LIEVE MAES

1. In die periode werd door één gemeentebestuur, één vereniging en een Centrum Voor
Basiseducatie uit de Vlaamse Rand het vormingspakket aangevraagd. Het Centrum voor
Basiseducatie biedt begeleiding op het sportterrein met een taalcoach bij enkele
voetbalclubs in twee gemeenten aan (met ondersteuning door de provincie VlaamsBrabant).
Omdat we merken dat er een drempel bestaat om zelf met het pakket aan de slag te
gaan, zet vzw ‘de Rand’ vanaf september 2017 freelancers in. Die geven vormingen in
de Vlaamse Rand. De freelancemedewerkers kunnen uitgestuurd worden naar
overlegraden of naar individuele verenigingen. Voor de raden en verenigingen van de
Vlaamse Rand is dit aanbod gratis, vzw ‘de Rand’ financiert.
Daarnaast werd de inhoud van het vormingspakket en de expertise gedeeld met het
Agentschap Integratie en Inburgering en met de Voetbalbond. Beide organisaties geven
zelf ook vormingen aan sportclubs en gebruiken hierbij de materialen en expertise van
vzw ‘de Rand.’
2. Het vormingspakket werd drie keer aangevraagd door organisaties buiten de Vlaamse
Rand.
Op basis van het vormingspakket en alle ontwikkelde materialen voor sportclubs gaf
vzw ‘de Rand’ in december 2016 in opdracht van het Instituut voor Sportbeheer een
vorming tijdens een trefdag voor sportfunctionarissen.
3. Vzw ‘de Rand’ is regisseur voor de projecten in deze regio. Het spreekt voor zich dat
vzw ‘de Rand’ de Vilvoordse voetbalmama’s ondersteunt en opvolgt. De ondersteuning
is niet van financiële aard aangezien het project reeds financiële steun krijgt. Een eerste
overlegmoment vond reeds plaats. De begeleiders van het project rapporteren op
regelmatige basis aan vzw ‘de Rand’. Ze gebruiken ook de materialen die vzw ‘de Rand’
heeft ontwikkeld.
4. Er kwamen bij vzw ‘de Rand’ geen klachten binnen.
5. Uit een evaluatie bleek dat de stap om zelf aan de slag te gaan met het vormingspakket
voor gemeenten en overlegraden te groot is. Om die reden schakelt vzw ‘de Rand’
freelancers in. Deze nieuwe vorm van werken zal in het voorjaar 2018 geëvalueerd en
bijgestuurd worden.

