
TAALSCREENING 
KLEUTERS

Lerend Netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen

28 mei 2021



KleuterOnderwijs Luistervaardigheid

2



Inhoud

• KOaLa taalscreening: wat, waarom, wie?

• Valkuilen en kansen

• Brede beeldvorming met KOaLa

• Toetsontwikkeling
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Wat?

• Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal de taalscreening vroeger 
afgenomen worden, namelijk bij het begin van de leerplicht (5 jaar).

• De overheid zal vanaf het schooljaar 2021-2022 ook het 
instrument bepalen waarmee de taalscreening afgenomen moet 
worden, alsook het moment en de manier van afname.
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Waarom?

• Zicht krijgen op sterktes en zwaktes in taalvaardigheid van kleuters

• Leerkrachten en andere betrokkenen informeren
• Hoe ver in het leerproces

• Wat is er nodig om verder te geraken

• Brede beeldvorming en taalstimulering (interventie) 

Uit: Vanbuel, Vandommele, Van den Branden (2020, p.9) 
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Wie?

• Met de screening moet de school bij elke leerling nagaan wat het 
niveau van de onderwijstaal is bij het begin van de leerplicht. 

• De screening niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers. 
Deze leerlingen krijgen vanaf het schooljaar 2021-2022 in elk geval 
een actief taalintegratietraject Nederlands, met in beginsel een 
taalbad of een volwaardig alternatief dat dezelfde resultaten bereikt. 
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Valkuilen en kansen

“Of het instrument een positief effect zal hebben op de 
taalvaardigheid van de kleuters, zal in de eerste plaats afhangen 

van het gebruik van het instrument en de opvolging van de 
toetsresultaten, eerder dan van het instrument zelf.”

(Van den Branden, duurzaam onderwijs, juli 2020)
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https://www.vlor.be/adviezen/taalscreening-bij-kleuters



Valkuilen en kansen

Valkuilen

• Teaching-to-test (= verenging focus kleuteronderwijs)

• Kleuters ‘labelen’ als ‘taalzwak’ (= selffulfilling prophecy)

• Enkel resultaten van de screening gebruiken om een uitspraak te 
doen over taalvaardigheid (~breed evalueren)

• Resultaten enkel gebruiken om ouders te overtuigen dat hun kind 
moet zittenblijven (~educatief partnetschap met ouders)

• …
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https://www.vlor.be/adviezen/taalscreening-bij-kleuters



Valkuilen en kansen

Kansen

• Snelle(re) detectie van risicokleuters (bv. beeldvorming introverte
kleuters, spreekvaardige kleuters)

• Kleuters gerichter ondersteunen en opvolgen

• Reflectie met het volledige (kleuter)team over de onderwijskwaliteit en de 
aanpak voor taalzwakkere kleuters

• Leraren gaan bewuster om met álle aspecten van schoolse
taalvaardigheid

• Ontwikkelen schooleigen (taal)beleid

• …

9

https://www.vlor.be/adviezen/taalscreening-bij-kleuters



Valkuilen en kansen

Mentimeter: Welke valkuilen en kansen zie jij? 

https://www.menti.com/jk739wb5k7
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Ga naar
www.menti.com

Geef code in
9739 0605

http://www.menti.com/


Brede beeldvorming
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Momentopname?

Afname op specifiek moment, context en opdracht

Screening = uitnodiging om verder te kijken 
• op andere momenten

• binnen andersoortige activiteiten (vb: vrij spel) 

Resultaten screening in relatie met andere ontwikkelingsdomeinen
• kind in zijn ‘volledige zijn’ bekijken

Meetcultuur in kleuterscholen: klaar voor de toets? | Kleutergewijs (wordpress.com)
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https://kleutergewijs.wordpress.com/2020/11/25/meetcultuur-in-kleuterscholen-klaar-voor-de-toets/


Bredere observatie en (taal)stimulering
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Beeldvorming tijdens klaswerking (vooraf)

14



Inschatting taalvaardigheid door leraren
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VOORONDERZOEK(JE)



Beeldvorming door afname screening
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Luistervaardigheid (als proxy)
> Ontwikkelingsdoelen en referentiekader vroege tweede taalverwerving

1. Instructies en opdrachten begrijpen
• Fysieke reactie
• (Mentale reactie of talige handeling)

2. Informatieve mededelingen begrijpen
• Concrete gebeurtenissen
• Regels en voorschriften

3. Vragen begrijpen
• Intenties en voorkeuren
• Ervaringen en belevingen
• Gevoelens
• Situaties, handelingen en voorwerpen

4. Verhalen begrijpen
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Drie taaktypes
in KOaLa
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Verbreding en verdieping (na afname)
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Wat na de screening?
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• Knipperlicht? Verbreding en verdieping

• Onvoldoende beheersing van het Nederlands? Actief
taalintegratietraject

• Taalbad of volwaardig alternatief

• Ook voor lln die verder in het lager onderwijs instromen

Taalbad? Intensieve onderwijsactiviteiten die tot doel hebben de leerling door 
onderdompeling in de onderwijstaal deze onderwijstaal te laten verwerven in functie van 

snelle integratie in de reguliere onderwijsactiviteiten. 



Acties ondernemen? Aandachtspunten! 

Hoe omgaan met de resultaten? Kaderen binnen een visie. 

• Ontwikkelingsgericht versus programmagericht

• Klasintern versus klasextern (remediërend) werken

• Gefragmenteerd inzetten op deelvaardigheden versus 
totaalontwikkeling

• Aanbodsgericht versus behoeftegericht werken
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Toetsontwikkeling
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Onderzoeksvragen
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• RQ1: Is het mogelijk de taalvaardigheid van 5-jarige kleuters (dus bij
aanvang van het leerplichtonderwijs) op een betrouwbare en valide
manier te meten? 

• RQ2: Vormt het bestaande screeningsinstrument voor het eerste
leerjaar (SALTO) daarvoor een goede basis? 

• RQ3: Welke aanpassingen zijn nodig om gebruik bij 5-jarige 
Kleuters mogelijk te maken? 



Criteria voor taalscreeningsinstrument voor
kleuters
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Bevindingen uit literatuur en bevragingen

• Testen 5-jarigen is mogelijk en zinvol
• Niet enkel pen en papier + concreet handelen
• Aanpassingen aan kleutercontext (tekeningen, context, manier van 

vraagstelling…)
• Observeren tijdens de afname
• Korte momenten, pauzes inlassen, kleine groepjes
• Best door bekend persoon, maar wel gestandaardiseerde afname!
• Resultaten kaderen binnen bredere observaties
• Indirecte toetsing van sommige doelstellingen
• In de klas?
• Digitale afname en/of registratie?
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Wat is KOaLa niet?

• Geen diagnose-instrument (zie eerder: screening) > maar kan wel
helpen bij het stellen van een diagnose (zie output en handleiding)

• Geen toegangsticket > maar vormt wel een onderdeel van de 
bredere beeldvorming en is een element van de bespreking op de 
klassenraad
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Meer weten?

• de website van het CTO > 
https://www.arts.kuleuven.be/cto/onderzoek/onderzoek-
evaluatie/taalscreening-begin-derde-kleuterklas

• de antwoorden van promotor Kris Van den Branden op een aantal FAQ’s > 
https://duurzaamonderwijs.com/2020/09/01/ku-leuven-werkt-aan-
taalscreening-voor-kleuters-hoe-wat-wanneer/

Fien.loman@kuleuven.be
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