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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. 

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
Czym jest test językowy ‘KOALA’?

KOALA jest testem sprawdzającym znajomość języka, przeprowadzanym przy rozpoczęciu obowiązkowej 
edukacji we flamandzkich szkołach podstawowych. Między 10 października a 30 listopada każdy 5-latek 
przystępuje do testu KOALA, w celu sprawdzenia poziomu znajomości języka niderlandzkiego.

Jaki jest cel testu KOALA?

• Test KOALA mierzy rozumienie ze słuchu: czy Twoje dziecko rozumie język niderlandzki w wystarc-
zają-cym stopniu? Test KOALA nie mierzy umiejętności mówienia dziecka.

• Test KOALA bada, które przedszkolaki potrzebują dodatkowego wsparcia w zakresie języka. W końcu 
dobra znajomość języka niderlandzkiego jest konieczna dla mocnego startu w szkole podstawowej w 
następnym roku.

• Test językowy jest obowiązkowy dla wszystkich dzieci 5-letnich, w powszechnym systemie kształcenia. 
Nie możesz odmówić udziału dziecka w teście KOALA. Z udziału w teście KOALA zwolnione są tylko oso-
by nowoprzybyłe nieznające języka. Te osoby każdorazowo biorą udział w programie integracji języ-ko-
wej.

• Szkoła przeprowadza test KOALA w znajomym dla dziecka otoczeniu.

Co dzieje się z wynikami testu dziecka?

• Jeśli na podstawie testu KOALA okaże się, że Twoje dziecko nie opanowało w wystarczającym stopniu ję-
zyka niderlandzkiego, szkoła zapewni mu dodatkowe wsparcie w nauce w formie programu integracji ję-
zykowej (‘imersja językowa’ lub pełnowartościowa alternatywa). Szkoła sama decyduje o formie po-mocy.

• Jeśli test KOALA wykaże, że Twoje dziecko nie zna wystarczająco języka niderlandzkiego, udział w pro-
gramie integracji językowej będzie obowiązkowy. Dla osób nowoprzybyłych nieznających języka, program 
integracji językowej jest zawsze obowiązkowy.

• Test KOALA ma na celu jedynie określenie, które przedszkolaki potrzebują dodatkowego wsparcia w zak-
resie języka. Wynik nie decyduje o tym, czy dziecko w następnym roku będzie mogło rozpocząć naukę w 
szkole podstawowej. O rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej decyduje rada pedagogiczna pod koniec 
roku szkolnego.

Koala

KARTA Z TŁUMACZENIEM: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE OD SZKOŁY DLA RODZICÓW

Nederlands Polskie

Chcesz uczyć się niderlandzkiego? Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc, odwiedzając stronę
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Lub zapytaj w szkole, do której 
uczęszcza Twoje dziecko. Mieszkasz w Brukseli? Wejdź na 
https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.


