
 

Doelenkaart SO                       
____________________________________________________________________ 
Domein Leren-leren  
 
 
 

 

Speciaal Onderwijs (SO) 

Uitstroom 
profiel 
vervolg 
onderwijs 
 

  
 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 

Uitstroomperspectief (UPP) 

   Oriëntatiefase Voorbereidingsfase Schakelfase 
Leeftijd 4-6 6-8 8-10 10-12  12-14 14-16 16> 
Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8  1 2 3 4 5 6>  

A Plus  Doelen worden per ll. 
vastgesteld vanuit het 

  

VMBO Trajectbegeleiding vanuit het OPP in afstemming 
met de thuisschool. 

Diplomagericht onderwijs  

B Gevorderd 4 5 5 6 7 8 9 10 PRO 10 11 11 12 12 13 Arbeidsmarktgericht:Vrije 
b d ijf/SWV 

 C Basis 2 3 3 4 5 6 6 7 VSO ZML 7 8 8 9 9 10 SWV/arbeidsmatige 
d b t di  D Intensief 1 1 2 2 2 3 3 4 VSO ZML 4 5 5 6 6 7 (Arbeidsmatige) dagbesteding 

E Zeer Intensief <1 <1 1 2 VSO ZML 2-3 2-3 3-4 Ervaringsgerichte dagbesteding 
 
 
 
  



 

 
SO LEERLIJN LEREN – LEREN : WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG 

 
 

LEERLIJNEN KERNDOELEN 
 
 

PLANNEN/ORGANISEREN 
  VOORBEREIDEN 
  OMGAAN MET TIJD 
 
TAAKAANPAK 
  INSTRUCTIE OPVOLGEN 
  WERKEN VOLGENS EEN       

STAPPENPLAN 
  OPLOSSINGSGERICHT WERKEN 
  ZELFSTANDIG WERKEN 
 
REFLECTIE/TERUGKOPPELING 
  REFLECTIE OP EINDPRODUCT 
  REFLECTIE OP WERKWIJZE 
 

1. AANPAK GEDRAG: DE LEERLINGEN LEREN UITEENLOPENDE STRATEGIEËN EN 
VAARDIGHEDEN GEBRUIKEN VOOR HET OPNEMEN, VERWERKEN EN HANTEREN VAN 
INFORMATIE 

  

WERKHOUDING 
  SAMENWERKEN 
  HULP VRAGEN 
  AAN REGELS HOUDEN 
  VERANTWOORDELIJKHEID  

2. WERKHOUDING: DE LEERLINGEN LEREN BELANGSTELLING HEBBEN VOOR DE 
OMRINGENDE WERELD EN LEREN DIE WERELD ONDERZOEKEN EN DAARIN TAKEN 
UITVOEREN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

NIVEAU 1 

 

Plannen/organiseren taakaanpak reflectie/terugkoppeling 

 - Voert een korte, nieuwe handeling uit 
(1 stap) als een ander deze heeft 
voorgedaan 

 

  

werkhouding   
- Trekt de aandacht van de begeleider als 

hij hulp nodig heeft 
- Kent de betekenis van één vaste regel op 

een pictogram in de klas en houdt zich 
daaraan 

- Begint aan een taak als hem dat gevraagd 
wordt 

  



 

NIVEAU 2 

 

 

 

 

 

 

  

Plannen/organiseren taakaanpak reflectie/terugkoppeling 

 - Voert een korte, nieuwe handeling uit 
(2 stappen) als een ander deze heeft 
voorgedaan 

  

werkhouding   

- Gaat naar de begeleider toe als hij hulp 
nodig heeft 

- Kent de betekenis van 2 vaste regels op 
pictogrammen in de klas en houdt zich 
daaraan 

- Gaat voorzichtig met materiaal om 

  



 

NIVEAU 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plannen/organiseren taakaanpak reflectie/terugkoppeling 

- Bedenkt één voorwerp dat hij nodig heeft 
bij een bekende taak en pakt dit 

 

- Volgt een meervoudige instructie op 
(2 stappen) 

- Werkt 2-3 minuten zelfstandig aan 
een bekende, terugkerende taak 

  

werkhouding   
- Vraagt rustig om hulp als hij die nodig 

heeft 
- Kent de betekenis van 4 vaste regels op 

pictogrammen in de klas en houdt zich 
daaraan 

- Zet de spullen terug als hij klaar is met een 
taak en helpt andere leerlingen daarbij 

  



 

NIVEAU 4 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Plannen/organiseren 
 
 
 
 

Taakaanpak 
 
 
 
 
 

reflectie/terugkoppeling 
 
 
 
 
 

- Bedenkt 4 voorwerpen die hij nodig heeft 
bij een bekende taak en pakt deze 

- Volgt een drievoudige instructie op 
voor bekende handelingen 

- Werkt 5 minuten zelfstandig aan een 
bekende, terugkerende taak 

 

- Vertelt hoe hij een taak heeft 
aangepakt en geeft zijn mening 
(goed/fout) 

 

werkhouding   
- Hanteert de afgesproken vaste regel om 

hulp te vragen 
- Houdt zich aan één nieuwe regel die de 

begeleider voorafgaand aan het werk (met 
hem) bedenkt 

- Gebruikt het materiaal dat nodig is voor de 
taak (dus niet teveel verf, of niet meer 
papier dan noodzakelijk) 

  



 

 
 
 
NIVEAU 5 
 
 
 
 

Plannen/organiseren taakaanpak reflectie/terugkoppeling 

- Pakt 5 voorwerpen voor een onbekende 
taak aan de hand van een takenlijst (in 
pictogrammen) 

 

- Volgt een drievoudige instructie op 
voor onbekende handelingen 

- Maakt met behulp van een gegeven 
stappenplan een bekende taak af (3 
stappen) 

- Maakt begeleider duidelijk dat en 
waar hij een probleem heeft 

- Werkt korte tijd zelfstandig aan een 
bekende, terugkerende taak 

- Geeft aan of hij alle stappen (3) van 
een bekende taak heeft doorlopen en 
vertelt per stap hoe dat ging 
(goed/fout) 

 

werkhouding   

- Werkt 5 minuten met een andere leerling 
samen aan een bekende taak, op basis 
van een gegeven taakverdeling 

- Weet wanneer de begeleider beschikbaar 
is voor hulp en wanneer niet 

- Kan een bekende regel toepassen in 
meerdere situaties als hem dat vooraf 
gevraagd wordt door de begeleider 

- Maakt zijn taken af, ook als hij ze niet leuk 
vindt 

  



 

NIVEAU 6 

 

  

Plannen/organiseren taakaanpak reflectie/terugkoppeling 

- Pakt voor twee onbekende taken alle 
voorwerpen aan de hand van takenlijsten 
(in pictogrammen) 

- Rondt een taak af als de tijd verstreken is, 
bij een afgesproken tijdsplanning 

- Luistert naar de gehele instructie van 
de begeleider voordat hij aan een 
taak begint 

- Maakt met behulp van een gegeven 
stappenplan een bekende taak af (4-
6 stappen) 

- Weet wat hij moet doen als hij vast-
loopt (hanteert de afgesproken regel 
in plaats van afwachtende houding 
aan te nemen) 

- Doet langere tijd zelfstandig een 
bekende, terugkerende taak 

- Controleert achteraf of zijn werk aan 
1 concrete (objectieve) eis voldoet 

- Geeft aan of hij alle stappen (4-6) 
van een bekende taak heeft 
doorlopen en vertelt per stap hoe dat 
ging (goed/fout) 

 

werkhouding   
- Werkt 10 minuten met een andere leerling 

samen aan een bekende taak, op basis 
van een gegeven taakverdeling 

- Weet in elke situatie wie en wanneer hij 
om hulp mag vragen volgens de 
afgesproken regels 

- Bedenkt zelf een relevante regel waar hij 
zich tijdens zijn werk aan gaat houden 

- Probeert zijn taak nog een keer als het de 
eerste keer niet lukt 

  



 

NIVEAU 7 
 
 

 
 
 
  

Plannen/organiseren taakaanpak reflectie/terugkoppeling 

- Bedenkt hoe hij een bekende taak gaat 
aanpakken en maakt een stappenplan 
(max. 3 stappen) 

- Wisselt, tijdens het doen van twee taken, 
van taak op een afgesproken tijdstip 

- Maakt met behulp van een gegeven 
stappenplan een bekende taak af (6-
12 stappen) 

- Probeert de taak nog een keer als het 
resultaat de eerste keer niet aan de 
eisen van de taak voldoet 

- Doet zelfstandig twee bekende, 
samenhangende taken achter elkaar 

 

- controleert achteraf of zijn werk aan 
meerdere concrete (objectieve) eisen 
voldoet 

- Benoemt van een grote, bekende 
taak (meer dan 6 stappen) welke 
stappen er goed gingen en welke 
stappen er beter konden 

 

 

werkhouding   
- Werkt 20 minuten met een andere leerling 

samen aan een bekende taak, op basis 
van een gegeven taakverdeling 

- Zet zich in om zijn taak kwalitatief goed af 
te ronden 

  



 

 
NIVEAU 8 
 

 

Plannen/organiseren taakaanpak reflectie/terugkoppeling 

- Bedenkt hoe hij een bekende taak gaat 
aanpakken en maakt een stappenplan (4-
6 stappen) 

- Wisselt, tijdens het doen van drie taken, 
twee keer van taak op twee afgesproken 
tijdstippen 

 

- Maakt met behulp van een 
stappenplan een onbekende taak af - 
(max. 3 stappen) 

- Bedenkt een oplossing voor een 
materiaalprobleem 

- Doet zelfstandig meerdere bekende, 
samenhangende taken achter elkaar 

- Controleert achteraf of zijn werk aan 
1 kwalitatieve (subjectieve) eis 
voldoet 

- Geeft van alle stappen (3) van een 
onbekende taak aan wat er goed 
ging en wat er niet goed ging 

 

werkhouding   



 

 

- Maakt voor een bekende taak (3-4 
stappen) met een andere leerling een 
taakverdeling en voert de taak samen uit 

- Gaat harder werken als hij zijn werk niet af 
dreigt te krijgen 

 

  



 

NIVEAU 9 

 

Plannen/organiseren taakaanpak reflectie/terugkoppeling 

- Beschrijft hoe hij twee taken achter elkaar 
gaat doen in een taakplanning 

- Schat in hoeveel taken hij kan doen in een 
half uur 

 

- Maakt met behulp van een 
stappenplan een onbekende taak af 
(4-6 stappen) 

- Kiest uit verschillende oplossingen 
om een taak uit te voeren de beste en 
voert die uit 

- Doet zelfstandig twee op zichzelf 
staande, bekende taken achter elkaar 

 

- Controleert achteraf of zijn werk aan 
meerdere kwalitatieve (subjectieve) 
eisen voldoet 

- Geeft van alle stappen (4-6) van een 
onbekende taak aan wat er goed 
ging en wat er niet goed ging 

 

 

werkhouding   
- Maakt voor een bekende taak (3-4 

stappen) met meer dan twee andere 
leerlingen een taakverdeling en voert de 
taak samen uit 

- Zet zich langere tijd in voor werk dat hij 
niet leuk vindt 

 

  


