
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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