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

Jeugdbewegingen - Franstalige medische invulformulieren
Uit de recente taalbarometer over de Vlaamse Rand blijkt dat er op het gebied van
participatie aan jeugdbewegingen door anderstaligen nog een inhaalbeweging te maken
is. Het is dan ook positief dat jeugdbewegingen inspanningen doen.
Een belangrijke jeugdbeweging (Chiro) maakte onlangs bekend documenten in het Frans
ter beschikking te stellen van ouders in heel Vlaanderen. Ik twijfel niet aan de goede
bedoelingen, zeker niet als het gaat over een correcte overdracht van medische
gegevens. Maar hier lijkt men niet de beste oplossing te kiezen, vooral omdat die stap
niet inzet op de promotie van integratie of taalverwerving en met andere woorden op
termijn het probleem alleen maar bestendigt en niet verhelpt.
1.

Wat is de beleidsvisie van de minister tegenover het initiatief van de desbetreffende
jeugdbeweging?

2.

Kan vzw ‘de Rand’ niet bijdragen aan een oplossing? Net zoals ze al specifieke
werkinstrumenten hebben uitgewerkt voor sport en bedrijfsleven, lijkt me een
specifieke actie hier een duurzamere oplossing. Zal de minister bij vzw ‘de Rand’
aandringen om ter zake een oplossing te bieden?

3.

Ziet de minister nog andere spelers die hier kunnen helpen?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Ben Weyts (1149), Sven Gatz (208).

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

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 1149 van 7 mei 2015
van LIEVE MAES

1. De benadering van Chiro-Vlaanderen volgt naar verluidt uit het belang voor de leiding
om in geval van een noodsituatie, over de nodige informatie te beschikken en op een
veilige en juiste manier actie te kunnen ondernemen. Blijkbaar gaat Chiro-Vlaanderen
er dus van uit dat eigen diensten en/of leiding wel afdoende Frans kent of moet
kennen om betrokken formulieren goed te begrijpen. Anders wordt het
veiligheidsrisico gewoon verlegd.
Ik denk dat het voor Chiro-Vlaanderen en alle andere jeugdbewegingen een opdracht
is om het Nederlands als omgangstaal te gebruiken en te promoten tijdens alle
activiteiten, dit in combinatie met een verwelkomend beleid naar alle kinderen,
ongeacht hun moedertaal.
2. Zoals reeds uit de hoorzitting met vzw ‘de Rand’ van 21 januari 2015 in de
Commissie van het Vlaams Parlement bleek, heeft vzw ‘de Rand’ al een aantal
instrumenten ontwikkeld om de jeugdsector (speelpleinen en jeugdbewegingen) te
ondersteunen in haar omgang met anderstaligen. Zo is er een DVD ‘Alaboemsasa’ ter
beschikking met tal van tips om het spel met de kinderen en de contacten met ouders
taalstimulerend aan te pakken. Chiro Vlaanderen werkte trouwens mee aan deze DVD
en gebruikt hem frequent in haar afdelingen.
Vzw ‘de Rand’ bereidt verder een project voor om ondersteunend materiaal te
ontwikkelen voor jeugdbewegingen, geïnspireerd door het succes van het
sportwoordenboekje. Ook heeft Chiro Vlaanderen taalstimulering als een thema
vooruitgeschoven voor volgend werkjaar en daarbij de inbreng van de expertise van
vzw ‘de Rand’ gevraagd.
3. Vzw ‘de Rand’ overlegt over zijn acties rond taalstimulering in de jeugdsector met de
Ambrassade, het Vlaamse steunpunt inzake jeugdbeleid. Ook de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk kan de inzichten van Taalspeler (methodiek ontwikkeld met
ondersteuning van vzw ‘de Rand’) ten dienste stellen.

