In 2013 wordt de kwaliteitswet VSO van kracht. Deze wet wil de rechten en kansen voor
jongeren in het speciaal onderwijs verbeteren.
Naast de leergebiedspecifieke kerndoelen in de drie uitstroomprofielen in het VSO spelen
de leergebiedoverstijgende kerndoelen een belangrijke rol. Deze krijgen in
levensloopbegeleiding een plaats.
Het accent ligt op een brede ontwikkeling. Er is aandacht voor de ontwikkeling van
kennis en vaardigheden, maar evenzeer voor de ontwikkeling van sociale,
communicatieve en emotionele aspecten. De leergebiedoverstijgende kerndoelen richten
zich op het functioneren van jongeren op de gebieden leren, werken, burgerschap,
wonen en vrije tijd.
Leren leren
Bij veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs vraagt het ontwikkelen van een
open en flexibele leerhouding en het leren toepassen van leerstrategieën veel aandacht.
Het leren (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces en het actief werken
aan de eigen ontwikkeling en met zelfvertrouwen kennis opbouwen is belangrijk.
1. De leerling ontwikkelt een open en flexibele houding ten opzichte van de wereld
om hem heen, mede in het kader van een leven lang leren.
2. De leerling leert doelgericht en planmatig te leren en daarbij strategieën te
gebruiken.
3. De leerling leert verschillende soorten informatie te zoeken, te beoordelen en te
gebruiken.
4. De leerling leert op basis van feiten een mening te vormen, deze adequaat te
uiten en respectvol om te gaan met andere meningen.
Leren taken uitvoeren
Leerlingen leren, zo planmatig, methodisch en zelfstandig mogelijk, taken uit te voeren
en hierbij zo nodig hulp te vragen. Voor een deel van de leerlingen geldt dat de
zelfredzaamheid blijvend (intensieve) aandacht vraagt. Het verder optimaliseren en
geïntegreerd gebruiken van de zintuiglijke en motorische mogelijkheden kan hieronder
vallen.
5. De leerling leert zich redzaam en weerbaar te gedragen bij de uitvoering van
dagelijkse activiteiten.
6. De leerling leert op doelgerichte, planmatige en methodische wijze taken en
activiteiten uit te voeren.
7. De leerling leert samen te werken aan een taak of activiteit.
Leren functioneren in sociale situaties
De beperking en/of problematiek van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs
maakt dat bepaalde competenties, met name op sociaal, emotioneel en communicatief
gebied, niet als vanzelf worden ontwikkeld of kunnen worden geleerd. De verdere
ontwikkeling van deze competenties vraagt veel extra aandacht.
8. De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen.
9. De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen.
Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief
Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs worden zich enerzijds bewust van hun
kracht en kwaliteiten en leren anderzijds omgaan met hun beperkingen. Het ontwikkelen
van een positief zelfbeeld en een realistische kijk op de eigen toekomstmogelijkheden
vormen cruciale doelen. De leerlingen oriënteren zich hierbij op zichzelf, hun eigen
wensen en voorkeuren, op ontwikkelingsmogelijkheden en op de wereld van opleidingen,
werk en/of dagbestedingen op mogelijkheden en wensen met betrekking tot
burgerschap, wonen en vrije tijdsbesteding.
10. De leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op
het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.
11. De leerling leert afwegingen en keuzes te maken die leiden tot een passen
persoonlijk toekomstperspectief, met realiseerbare mogelijkheden en kansen.

