
Kleine Kinderen Grote Kansen

Samen naar meer gelijke kansen.
Elke leraar is een taalbewuste leraar.

Met KOALA aan de slag!

Saartje Gobyn – (Joze)fien Loman
Centrum voor Taal en Onderwijs, 
KULeuven



Programma

• Ontstaan KOALA

• KOALA – praktisch

• KOALA – resultaten

• Vragen 



CTO & KOALA?

✓ Sinds 2014: decretale verplichting voor scholen om 
taalvaardigheid Nederlands te screening bij start lager onderwijs
(SALTO)
-> September 2020: verlaging leerplicht tot 5 jaar

-> Interesse in vroegere meting om sneller risicokinderen te detecteren en ondersteunen.

✓ Mei 20 – juni 21: onderzoek door CTO in opdracht van 
Ministerie van Onderwijs en Vorming:
-> Is het mogelijk de taalvaardigheid van 5-jarigen te meten?

-> Vormt SALTO(-batterij) daarvoor een goede basis?

-> Welke aanpassingen zijn nodig? 
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Meer weten over het onderzoek?
Onderzoeksrapport KOALA
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https://www.arts.kuleuven.be/cto/onderzoek/onderzoek-evaluatie/taalscreening-begin-derde-kleuterklas-1/taalscreening-begin-derde-kleuterklas




Wat is KOALA wel?

• Screeningsinstrument: 
• Heeft als doel om sterktes en zwaktes in de taalvaardigheid

te bepalen
• Informeert over hoe ver kinderen staan in hun leerproces en

wat zij nodig hebben om verder te ontwikkelen
• Wordt gevolgd door een interventie die moet leiden tot 

verbeteren in taalprestaties.
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Wat is KOALA niet?

• Geen diagnose-instrument (wel een 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

• Geen woordenschattoets > meestal worden woorden verbaal, 
visueel of door context ondersteund. Het gaat om de vaardigheid
om betekenisvolle boodschap te begrijpen, geen losse woorden.
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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 (talen)beleid
• …
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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’ 

• 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)

• …

9



11

PRAKTISCH



STAP 0:
VOORBEREIDING
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STAP 0: VOORBEREIDING
• Gespreide afname met oudste kleuters eerst of afname samen eind nov.

• Best in de voormiddag

• 5 - 10’/kleuter voor deel A, 30’/groepje voor deel B

• Deel A en deel B in dezelfde week

1. Plan in! 

Tussen 10/10 en 30/11 

> Jaar 5 bij afname (2016)

• Beide zijn gebruiksvriendelijk, zowel voor kleuters als leerkracht

• Resultaten zijn vergelijkbaar

• Digitaal: voorlopig nog niet beschikbaar

• Papier: eenzijdig afdrukken in kleur en nieten per opdracht

2. Papier of op tablet?

• Klasleraar, zoco, zorgleerkracht…

• Tip: afname met 2 personen in het begin: 1 focust op de testafname, 
andere registreert antwoorden en observeert (fiche 2)

3. Beslis wie KOALA afneemt: 

vertrouwd persoon



STAP 0: VOORBEREIDING

• Zie ‘Mijn onderwijs’ van de Vlaamse overheid en Nieuwsbrief CTO

• Bestudeer alle opgaven, oefen de instructies, ken de afbreekregels…

• Voorzie nodig material (zie materialenlijst: p.4 instructiebundel)

4. Bereid je voor: zie
filmpjes en  

instructiebundel

• Leeg lokaal/gang naast de klas > ga dekleuters 1 voor 1 halen

• Indien meedere kleuters samen: voorzie material waarmee kleuters zich
rustig kunnen bezig houden

5. Zoek geschikte plek
voor deel A (individueel) 

• Lokaal met weinig afleiding

• Tafels op maat van de kleuters

• Tafles ver genoeg uit elkaar zodat de kleuters niet kunnen afkijken

6. Zoek geschikte plek
voor deel B



STAP 0: VOORBEREIDING

• Heterogeen qua taalvaardigheid en qua schoolse ervaring: zie
inschatting op fiche 1

• 4 of 6 kleuters mag ook

• Apart groepje voor kleuters die B* afleggen!

7. Maak 
heterogene

groepjes van 5 
kleuters

• Zonder onnodige druk: test is kindvriendelijke screening om beter te
kunnen ondersteunen en school sterker te maken.

• De dag vooraf of de dag zelf: paniek of training is niet nodig.

• Vermeld wanneer en hoe je zal communiceren over de resultaten.

• Toestemming van ouders is niet nodig.

8. Informeer
ouders

(Fiche 3)



WAT MET…

• Anderstalige nieuwkomers
➢ Niet screenen: voor hen volgt sowieso een taalintegratietraject

➢ ! Dit geldt enkel voor officiële anderstalige nieuwkomers (dus voldoen aan alle AN-
criteria)

• Meertalige kleuters met nog beperkte Nederlandse
taalvaardigheid Kleuters (2016)
• Wel screenen.
• Geen vertaling in thuistaal van de testitems. Wel ondersteuning zoals

aangegeven in de instructiebundel: mimiek, gebaren voor sommige
woorden, intro en oefenitem waarin instructies en woordenschat
geoefend worden …
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WAT MET…

• Kleuters (2016) die K2 bissen?

• Kleuters met IAC? 

• …
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STAP 1:
WAT WEET IK AL?
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Breed kijken naar kleuters
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DIVERSE BRONNEN VAN INFORMATIE

Dagelijkse observatie

Info van ouders (context, 
evolutie)

Info andere 
betrokkenen

Zelfevaluatie 
kleuter

Gerichte observatie: 
Wanneer? Hoe vaak? Welke

focus?

Andere 
testen

KOALA
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FICHE 1
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STAP 2:
WAT LEERT KOALA MIJ?
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KOALA meet LUISTERVAARDIGHEID…
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Instructies begrijpen
Informatieve 

mededelingen begrijpen
Vragen begrijpen Verhalen begrijpen



Opdrachten KOALA

Deel A: individueel

Deel B: in groep



Extra informatie: door observatie tijdens de afname 
(fiche 2)
• Observatie van taal

• Observatie van werkhouding

• Observatie van motoriek

• …
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DEEL A: individuele afname

Taak 1 Taak 2
Indien nodig 

afbreken
Taak 3 Pauze

28



DEEL A: afbreekregels
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Voorbeeld doe-opdracht:
hoepel



Voorbeeld doe-opdracht: turnles



Instructiefilmpje deel A

• Doe-opdracht: vingerpop





Instructiefilmpje deel A

• Doe-opdracht: vingerpop



Instructiefilmpje deel A

• Doe-opdracht: vingerpop



DEEL B: Afname in groepjes

B:  taak 4 tot 8

B*: taak 3* tot 6* (voor wie je afbrak)
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Voorbeeld zoek-opdracht: 
rommel in de eetzaal

.





Instructiefilmpje deel B

• Instructiefilmpje 



Oefenitem kies-opdracht



Voorbeeld kies-opdracht
Konijntjes



Voorbeeld kies-opdracht
“Konijntjes”



Voorbeeld kies-opdracht
Juf is jarig



Instructiefilmpje deel B

• Instructiefilmpje 



Wat is belangrijk tijdens de afname?
• Stel de kleuters op hun gemak en moedig ze aan!

• Als een kleuter een fout maakt toch bevestigen. Moedig de kleuters wel aan 
om goed na te denken en niet te snel iets aan te duiden.

• Als een kleuter niks aanduidt moedig hem dan aan om een keuze te maken. 
Als het echt niet lukt ga je gewoon verder.

• Als een kleuter 2 dingen aanduidt, zeg dan dat er maar 1 ding juist is.

• Als de kleuter aangeeft dat hij een fout heeft gemaakt, streep je het 
antwoord door en laat de kleuter opnieuw aanduiden.

• Lees de instructies letterlijk voor en herhaal enkel wat je mag herhalen.

• Je mag enkel helpen bij de oefenopdrachten. Ook met praktische zaken 
mag je helpen. Verder mag je NIET helpen bij het uitvoeren van opdrachten.
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RESULTATEN



RESULTATEN OP KINDNIVEAU

• Score -> kleurenzone
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! Scores vertellen iets 
over 

ondersteuningsnood
kleuters

NIET over hun vermogen 
of potentieel!!



BELANGRIJK: behoed je voor gebruik ‘taalzwak’…

Meertalige
kleuters

• Volop bezig met inhaalbeweging 
Nederlands. FICHE 8

Kleuters in 
kansarmoede

• Volop bezig met ontdekken schooltaal.
FICHE 9

Jonge kleuters
• Kregen nog minder tijd voor taal- en 

schoolse ontwikkeling. 
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Lagere scores zijn
‘te begrijpen’. Extra 

stimulatie en
ontwikkelingskans

is nodig!

Zijn niet ‘taalzwak’!





Scoreformulier
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Beeld van een kleuter met een B* afname
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Interpretatie en analyse van de resultaten op drie 
niveau’s (kind-, klas en schoolniveau)

✔WAAROM scoort dit kind zo (laag)?

✔ Op WELKE OPDRACHTEN scoort een kleuter laag/hoog?

✔ Zie ik bepaalde TENDENZEN in de scores van 1 kleuter, 1 klas, onze school?

✔WAAROM mijn inschatting ≠ resultaat?

✔Hoe groot zijn de verschillen tussen de kleuters in mijn klas?

✔Liggen de resultaten over de jaren heen in dezelfde lijn?

✔Hoe goed doen we het als school op de verschillende onderdelen?

✔…

→ HANDLEIDING p 21 en FICHE 5, 6 en 7 
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STAP 3:
WAT WIL IK NOG WETEN?
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Wat wil ik nog weten?

Verbreding van de beeldvorming

• Fiche 10 en 11 geven tips om spreekvaardigheid, (ontluikende) 
geletterdheid in beeld te brengen

• Fiche 12 kan je beeld verruimen over de talige context

Verdieping van de beeldvorming

Tips in de handleiding

59





STAP 4:
Ik onderneem actie!
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KOALA: info zet aan tot denken over …

Kind

Klas

Talen-
beleid

School
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Tijd voor ACTIE
• Dit doe je best niet alleen maar als team!

• Tien kleine acties met groot effect voor onmiddellijke actie (fiche 
16)
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Tijd voor ACTIE
• Dit doe je best niet alleen maar als team!

• Tien kleine acties met groot effect voor onmiddellijke actie (fiche 
16)

• Reflecteer en bepaal acties op de 3 niveaus (kind, klas, school)
Fiche 13, 14, 15: Actieplannen
Reflectievragen in de handleiding p 26-27

• Tips om ouders te betrekken bij taalstimulering (fiche 17)

• Extra info over krachtig taalonderwijs in de handleiding p 29-30
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Meer weten? Vragen?

• https://www.arts.kuleuven.be/cto/nieuwsbrief/2021-augustus-
koala/nieuwsbriefspecial-koala-augustus-2021

• Voor praktische vragen (vb. toegang materialen): zie helpdesk 
(Mijnonderwijs@vlaanderen.be)

• Voor vragen omtrent regelgeving, voor eventuele klachten: zie 
omzendbrief (https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14689)

https://www.arts.kuleuven.be/cto/nieuwsbrief/2021-augustus-koala/nieuwsbriefspecial-koala-augustus-2021
mailto:Mijnonderwijs@vlaanderen.be
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14689


Succes en veel 
plezier met



3 ‘take home messages’

1. KOALA is een onderdeel van ‘brede beeldvorming’ bij kleuters

2. KOALA vertelt je iets over de ondersteuningsnood van 
kleuters

3. KOALA zet aan tot actie



saartje.gobyn@kuleuven.be

fien.loman@kuleuven.be

Centrum Voor Taal en Onderwijs: 
www.cteno.be

https://www.facebook.com/centrumv
oortaalenonderwijs

mailto:saartje.gobyn@kuleuven.be
http://www.cteno.be/
https://www.facebook.com/centrumvoortaalenonderwijs

