
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.

Koala

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

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. 
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АРКУШ ПЕРЕКЛАДУ: ОСНОВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ШКОЛИ 

Український

Що таке скринінг мови або “KOALA”?

KOALA – це скринінг мови, який проводиться на початку обов’язкової початкової фламандської 
освіти. У період з 10 жовтня по 30 листопада кожна 5-річна дитина проходить скринінг KOALA, 
щоб перевірити, чи вона достатньо володіє нідерландською мовою.

Яка мета скринінгу KOALA?

• KOALA виявляє міру аудитивних навичок: чи ваша дитина достатньо розуміє нідерландську 
мову? KOALA не вимірює розмовні навички вашої дитини.

• KOALA досліджує, які діти потребують додаткової підтримки в мові. Тому що добре знання 
нідерландської мови супроводжує успішний старт в початковій освіті наступного року.

• Скринінг мови є обов’язковим для всіх 5-річних дітей звичайної школи. Ви не можете 
відмовитися від проходження скринінгу KOALA у вашої дитини. Тільки іноземні новачки не 
проходять KOALA скринінг. Вони завжди отримають курс мовної інтеграції.

• Школа вашої дитини сама проводить скринінг KOALA в довіреному середовищі.

Що відбувається з результатом вашої дитини?

• Якщо на підставі скринінгу KOALA виявляється, що ваша дитина недостатньо володіє 
нідерландською мовою, вона отримує додаткову підтримку в формі курсу мовної інтеграції 
для навчання нідерландської мови ( занурення в мовне середовище чи повноцінна 
альтернатива). Школа вашої дитини вирішує сама, як її формувати.

• Якщо на підставі скринінгу KOALA виявляється, що ваша дитина недостатньо володіє 
нідерландською мовою, участь в курсі мовної інтеграції є обов’язковою. Курс мовної 
інтеграції для іноземних новачків все одно є обов’язковим.

• KOALA скринінг призначений лише для того, щоб визначити, хто з дошколярів потребує 
додаткової підтримки в мові. Результат не визначає, чи вашій дитині дозволено розпочати 
початкову освіту наступного навчального року. Це вирішує класна рада лише в кінці 
навчального року.

Вивчати нідерландську мову? Знайдіть більше інформації тут:
 www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Ви також можете дізнатись про це 
у школі вашої дитини. Ви живете в Брюсселі? Тоді перейдіть на сторінку 
www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen


