
Wat is de taalscreening of ‘KOALA’?

De KOALA is een taalscreening die afgenomen wordt bij het begin van de leerplicht in het Vlaamse  
basisonderwijs. Tussen 10 oktober en 30 november legt elk 5-jarig kind de KOALA af om na te gaan of het 
voldoende Nederlands kent.

Wat is het doel van de KOALA?

• De KOALA meet de luistervaardigheid: begrijpt je kind voldoende Nederlands? De KOALA meet niet de 
spreekvaardigheid van je kind.

• De KOALA onderzoekt welke kleuters extra ondersteuning nodig hebben voor taal. Want een goede 
kennis van het Nederlands is nodig om het jaar daarop sterk te starten in het lager onderwijs.

• De taalscreening is verplicht voor alle 5-jarige kinderen in het gewoon onderwijs. Je kan niet weigeren 
om je kind de KOALA te laten afleggen. Enkel anderstalige nieuwkomers leggen de KOALA niet af.  
Zij krijgen altijd een taalintegratietraject.

• De school van je kind neemt de KOALA zelf af in een vertrouwde omgeving.

Wat gebeurt er met het resultaat van je kind?

• Als op basis van de KOALA blijkt dat je kind het Nederlands onvoldoende beheerst, krijgt het van  
de school extra ondersteuning om Nederlands te leren in de vorm van een taalintegratietraject  
(een taalbad of een volwaardig alternatief). De school van je kind bepaalt zelf hoe ze dat vormgeeft.

• Als op basis van de KOALA blijkt dat je kind het Nederlands onvoldoende beheerst, is deelname aan  
het taalintegratietraject verplicht. Voor anderstalige nieuwkomers is een taalintegratietraject hoe dan 
ook verplicht.

• De KOALA is enkel bedoeld om te bepalen welke kleuters extra taalondersteuning nodig hebben.  
Het resultaat bepaalt niet of je kind volgend schooljaar mag starten in het lager onderwijs. Daarover 
beslist de klassenraad pas op het einde van het schooljaar.
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Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je 
kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen. 

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Do you want to learn Dutch? Find a place to do so at
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Or ask at your child’s school. Do 
you live in Brussels? Then visit https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

TRANSLATION FILE: KEY MESSAGE FROM THE SCHOOL TO PARENTS

English

Koala
What is the language screening or ‘KOALA’?

KOALA is a language screening that is taken at the start of compulsory education in Flemish primary 
edu-cation. Between 10 October and 30 November, every 5-year-old child undergoes the KOALA screening 
to determine whether they know Dutch well enough.

What is the purpose of KOALA?

• KOALA assesses listening skills: does your child understand Dutch well enough? KOALA does not  
assess your child’s speaking skills. 

• KOALA examines which preschoolers need extra language support. Because a good knowledge of 
Dutch is needed for a strong start in primary education the following year.

• The language screening is mandatory for all 5-year-old children in regular education. You cannot refuse 
to have your child undergo KOALA. Only non-Dutch-speaking newcomers will not undergo KOALA. 
They always go through a language integration programme.

• Your child’s school administers KOALA in a familiar environment.

What happens to your child’s result?

• If the results of KOALA reveal that your child does not have sufficient command of Dutch, the school 
will provide extra support to learn Dutch in the form of a language integration programme (language 
immer-sion or a fully-fledged alternative). Your child’s school determines how this programme will be 
provided.

• If the results of KOALA reveal that your child does not have sufficient command of Dutch,  
participation in the language integration programme is mandatory. For foreign-speaking newcomers,  
a language integra-tion programme is mandatory in any case.

• KOALA is only intended to determine which preschoolers need extra language support. The result does 
not determine whether your child can start in primary education next school year. The class council 
does not decide on this until the end of the school year.


