DVD
TAALSTIMULERING EN OMGAAN MET
MEERTALIGHEID IN DE SPORTCLUB

?

WAT IS DE DVD?
Sport wordt vaak als een ideale activiteit gezien om een taal te leren en dus aan taalstimulering in de vrije tijd te
doen. Kinderen leren zo (impliciet) al sportend Nederlands. Om die reden schrijven anderstalige ouders hun
kinderen vaak in bij een Nederlandstalige sportclub. Maar voor trainers primeren de sportresultaten. Een goede
samenwerking met de hele ploeg en een vlotte communicatie zijn dus van cruciaal belang. De trainer moet zorgen
voor goede en duidelijke instructies voor alle spelers. Maar hoe doe je dat met een ploeg waarin verschillende
talen gesproken worden?
Een gemeenschappelijke communicatietaal is belangrijk en efficiënt. Zo hoeft de trainer slechts 1 keer zijn
speluitleg te doen. In een Nederlandstalige sportclub spreekt het voor zich dat de voertaal het Nederlands is. De
dvd toont trainers hoe je op een eenvoudige manier het Nederlands als gemeenschappelijke taal kan gebruiken in
een ploeg met diverse talen. Aan de hand van filmpjes en met de bijhorende brochure kom je te weten hoe je
stimulering van het Nederlands eenvoudig kan integreren tijdens de trainingen.

DE DOELGROEP
De dvd en de brochure richten zich tot trainers, coaches en clubbestuurders uit alle sporttakken.

DE DOELSTELLING(EN)
In Nederlandstalige sportclubs worden vaak meerdere talen gesproken. Toch is het goed om tijdens de trainingen
een gemeenschappelijke communicatietaal te hebben. Zo kan je ook kliekjesvorming op basis van taal vermijden.
Sportclubs staan er niet altijd bij stil hoe ze tijdens de trainingen het gebruik van het Nederlands kunnen
bewaken en met weinig inspanningen het sporten taalstimulerend kunnen maken.
Het is van het grootste belang dat dit door heel de club gedragen wordt. Het opstellen van een afsprakennota
over het gebruik van het Nederlands op en rond het veld kan helpen om iedereen in de club te sensibiliseren over
het gebruik van een gemeenschappelijke communicatietaal. Al bij de inschrijving van een (anderstalige) speler
spreken over het taalgebruik in de club is belangrijk. Gediversifieerde acties naar de trainers (vorming en briefing)
en naar de jeugdspelers en hun ouders (informeren en afspraken maken over het gebruik van talen) versterken
elkaar.

WELK ANDER MATERIAAL IS ER BIJ DE DVD BESCHIKBAAR?
Trainers kunnen de dvd (26 minuten) en bijhorende brochure individueel doornemen. Clubs kunnen ook alle
trainers rond de tafel zetten en dit samen behandelen of zelfs met verschillende clubs samen, bijvoorbeeld
tijdens een sportraad of een aparte werkgroep van de sportraad. In de brochure vind je stellingen om een gesprek
op gang te brengen.
De dvd maakt deel uit van een vormingspakket dat werd ontwikkeld naar aanleiding van het sportwoordenboekje
Mijn kind wil sporten. Dat pakket bestaat onder andere uit een powerpointpresentatie, een handleiding, tips over
duidelijke geschreven en gesproken taal … Hiermee kan je sportclubs informeren over en begeleiden in het
onthalen van en omgaan met anderstaligen. Je kan het vormingspakket aanpassen op maat van jouw gemeente.
Meer informatie vind je in de infofiche van het sportwoordenboekje.
Het meeste materiaal werd ontwikkeld in voetbalclubs. Dat betekent niet dat de tips niet bruikbaar zijn voor
andere sporttakken. Goede en duidelijke instructies zijn belangrijk in alle sporttakken.

PRAKTISCH
Je kan het filmpje online bekijken via www.derand.be of een dvd bestellen. De brochure zit standaard bij de dvd.
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