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Beginsituatie : een globale visie

“Outils de positionnement” : begintesten, positioneringstools om het niveau te bepalen.

• Globale visie op de achtergrond

• Nadruk op vaardigheden in plaats van op tekortkomingen

• Taalkundige en niet-taalkundige tests, aandacht voor culturele vooroordelen in tests, 
zelfs niet-taalkundige.

• Drie-delen evaluatie:

- non-verbale testen

- Testen in de thuistalen

- Testen in de schooltaal

+ logboek 

2



Beginsituatie : een globale visie

Deze lezing presenteert en combineert verschillende bronnen en hun Nederlandse 
equivalenten indien die bestaan. 

• ULiège : français langue de scolarisation

https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_12832133/fr/nouveau-un-spoc-francais-
langue-de-scolarisation-flsco-ouvert-a-tou-te-s

• Casnav

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-
arrives/ressources-premier-degre/outils-de-positionnement2/

https://web.ac-reims.fr/casnav/enfants_nouv_arrives/aide_a_la_scolarisation/indicateurs-
Aix-Marseille.pdf

• Lire et écrire

https://lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/2_rfrentiel_de_comptences.pdf
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Non-verbale testen

(Hoofd)Rekenen

Maar ook

- voorwerpen of getallen kunnen ordenen van klein naar groot

- voorwerpen sorteren

- de tijd lezen

- logische volgorde beheersen

- een getal tussen twee anderen invoegen

- een dubbele invoertabel in te vullen.

Etc. 
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https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/casnav/ENA/1er_degre_outils/Positionnement/Evaluation_des_mathematiques.pdf

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/casnav/ENA/1er_degre_outils/Positionnement/Evaluation_des_mathematiques.pdf


Meertalige context in kaart brengen 
via testen

• Welke talen beheerst de leerling? In welke alledaagse situaties? 

• Kan Engels worden gebruikt als steuntaal bij het leren? 

• Is de leerling geletterd in ten minste één taal? Kan hij/zij het Latijnse 
alfabet lezen?

 pen test, leestest 

 (geen) schoolervaring 

• TOS ? 

ALDeQ-NL

https://www.lowan.nl/po/nieuws/wel-of-geen-taalstoornis-2/
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http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/bourgoin2/spip.php?article2213

https://www.lowan.nl/po/nieuws/wel-of-geen-taalstoornis-2/
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/bourgoin2/spip.php?article2213


In de thuistaal/thuistalen
+ in het Engels

NL - Teken een jongen met een groene broek, een blauwe jas en gele schoenen. Hij

speelt voetbal met een rode bal.

FR - Dessine un garçon qui a un pantalon vert, un manteau bleu et des chaussures

jaunes. Il joue au football avec une balle rouge.

SP - Dibuja a un niño: lleva pantalón verde, abrigo azul y zapatos amarillos. El juega al

fútbol con un balón rojo.
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In de thuistaal/thuistalen
+ in het Engels
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Meertaligheid in de testen en in 
de klas

• Teksten lezen en begrijpen, meertaligheid gebruiken in de klas

https://www.lowan.nl/po/lesmateriaal/lezen-over-grenzen-heen/

https://www.lowan.nl/po/meertaligheid/

• Meer weten over de structuur van verschillende talen

https://moedint2.nl/home
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Vaardigheden in de schooltaal
Vaardigheden in het Nederlands (lezen en schrijven) ? 

Op alle niveaus: fonetiek, syntaxis en woordenschat. 

ISK portfolio : https://www.nt2.nl/en/dossier/isk/isk-portfolio/100-104_ISK-Portfolio#inhoud
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Onderverdeling van A1-niveau in A1.1 en A1.2 voor 
Frans.

https://web.ac-reims.fr/casnav/enfants_nouv_arrives/aide_a_la_scolarisation/indicateurs-Aix-Marseille.pdf

https://www.nt2.nl/en/dossier/isk/isk-portfolio/100-104_ISK-Portfolio#inhoud
https://web.ac-reims.fr/casnav/enfants_nouv_arrives/aide_a_la_scolarisation/indicateurs-Aix-Marseille.pdf


Vaardigheden in de schooltaal
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Nog preciezer...

https://lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/2_rfrentiel_de_comptences.pdf

https://lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/2_rfrentiel_de_comptences.pdf


Logboek

Verzamel alle informatie over de leerling op één plek:

• Vaardigheden, attitudes, cognitieve ontwikkeling, etc.

• Vorige schoolrapporten als toegankelijk.

• Relevante elementen van de persoonlijke geschiedenis (land van herkomst, landen van 
doorreis, schoolopleiding in elk van deze landen, trauma's, etc.).

• Taalvardigheid (ook in het Engels).

Gepersonaliseerd logboek dat de leerling volgt om de follow-up te verzekeren (bij 
aankomst en bij vertrek).

Interne en externe communicatie.

 Respect voor persoongegevens, de leerling, zijn/haar cultuur, zijn/haar vaardigheden en 
zijn/haar behoeften. 
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Logboek
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https://www.ecml.at/Portals/1/ELP_Portfolios/d0855489-1020-4fac-9722-
e2a654e7c596.pdf?ver=2011-10-09-184800-560

https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-language-passport

https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/02/Observatieformulier-
leerlingprofiel-verlengde-intake-en-schoolperiode.pdf

https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/02/Observatieformulier-
beginsituatie.docx
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https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/02/Observatieformulier-leerlingprofiel-verlengde-intake-en-schoolperiode.pdf
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/02/Observatieformulier-leerlingprofiel-verlengde-intake-en-schoolperiode.pdf
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/02/Observatieformulier-beginsituatie.docx


Conclusies
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• Duidelijke en systematische testprocedures toepassen. 

• Bestaande tools gebruiken en combineren. 

• Bestaande tools aan uw behoeften aanpassen. 

• Alle informatie verzamelen in een boekje dat de leerling zal volgen.

• Wees je bewust van wat er getest wordt 

(bijv. moeite met lezen in het Nederlands ≠ leesvaardigheid). 

https://edinaplatform.eu/

https://edinaplatform.eu/
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