Kerndoelen voor het speciaal onderwijs per 1 augustus 2009
Het is de eerste keer dat voor leerlingen in het speciaal onderwijs richtlijnen gaan gelden voor wat ze
aan het einde van hun schooltijd moeten kennen en kunnen.
Ook voor scholen in het speciaal onderwijs is dit erg belangrijk: zij hebben nu heldere
aanknopingspunten waar ze hun onderwijs op kunnen baseren.
De kerndoelen zijn van toepassing voor het onderwijs aan leerlingen met een enkelvoudige beperking
en/of stoornis en zeer moeilijke lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen in de
basisschoolleeftijd. Het onderwijsaanbod richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke
ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en
lichamelijke vaardigheden. In de kerndoelen is aparte aandacht voor beperkingen waar veel kinderen
in het speciaal onderwijs mee te maken hebben. Zo wordt bij kinderen met een visuele beperking
ingezet op extra stimulering en training van de visuele, tactiele en auditieve waarneming. Voor het
onderwijs aan doven heeft Nederlandse Gebarentaal een plek in de kerndoelen gekregen.
Net als in het basisonderwijs, geven scholen in het speciaal onderwijs zelf invulling aan de manier
waarop aan de kerndoelen voldaan kan worden. Niet alles wat er op school gebeurt, staat
voorgeschreven in de kerndoelen; de kerndoelen geven aan wat er in ieder geval aan de orde moet
komen gedurende het onderwijs. Veel scholen in het speciaal onderwijs zijn inmiddels gestart met het
toepassen van de kerndoelen, vooruitlopend op de officiële invoering per 1 augustus 2009.

De eerste generatie kerndoelen speciaal onderwijs met uitzondering van kerndoelen voor zeer
moeilijk lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen
Bewegingsonderwijs
Karakteristiek
Het ontwikkelen en behouden van een actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van dit
leergebied. Om dat doel te bereiken leren leerlingen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een
breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim «bewegingsrepertoire» opbouwen. Dat
repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden.
Leerlingen leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste beweging en spelvormen ervaren in
aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen,
klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen,
doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken en jongleren en stoeispelen. Vanuit dit aanbod
zullen leerlingen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de
meer seizoengebonden bewegingsactiviteiten.
De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te
leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij
elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden
verkennen. Het is eigen aan «bewegen» dat er plezier aan te beleven valt. Dat plezier is van groot
belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.
Voor leerlingen met een visuele beperking (cluster 1)
De motorische ontwikkeling bij deze leerlingen is veelal achter gebleven bij die van leeftijdsgenoten
die over een volledig gezichtsvermogen beschikken. Door de verstoorde en vertraagde motorische
ontwikkeling is beweging in de ruimte voor deze leerlingen omgeven met onzekerheid en angst. Zij
ondersteunen hun bewegen met de andere zintuigen en met aangepaste middelen.
Voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking (cluster 2)
Bij leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking kan sprake zijn van een niet normale
motorische ontwikkeling. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Er kan een achterstand zijn,
veroorzaakt door beperktere ervaring in verschillende vormen van bewegen en spelen. Ook
komen stoornissen in de coördinatie en de planning van bewegingen voor. Door de stoornis van het
gehoor hebben dove en slechthorende leerlingen vaak problemen met hun evenwicht. Dit is van
invloed op veel bewegingsactiviteiten. Balanceren is lastig, maar ook het afzetten en landen bij
sprongen tijdens allerlei activiteiten kan een probleem zijn. Spelactiviteiten met andere leerlingen zijn

problematisch, door problemen in de onderlinge communicatie. Spelactiviteiten moeten overzichtelijk
zijn, zodat de leerlingen de posities van andere leerlingen snel kunnen zien. Deelnemen aan
bewegingsactiviteiten wordt voor een aantal leerlingen met een auditieve en/of communicatieve
beperking gekenmerkt door een grotere onzekerheid. De meeste scholen voor leerlingen met een
auditieve en/of communicatieve beperking geven om deze reden motorische remedial teaching (MRT).
Voor leerlingen met een lichamelijke beperking en voor langdurig zieke leerlingen (cluster 3)
Niet alle leerlingen uit deze doelgroep bewegen graag. Voor een deel van de leerlingen uit deze groep
is het niet vanzelfsprekend dat zij deel kunnen nemen aan alle bewegingsactiviteiten. De aard van de
beperking maakt bepaalde activiteiten (vrijwel) onmogelijk. Voor sommigen is het moeilijk te
accepteren dat ze minder goed bewegen. De leerlingen krijgen door aanpassingen van regels en
arrangementen zoveel mogelijk bewegend een actieve rol in de activiteiten.
Voor leerlingen met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische problematiek (cluster 4)
Bij leerlingen met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische problematiek vraagt het veel tijd om
hen beter te leren bewegen. Regels en afspraken vereisen veel herhaling, omkleden en douchen
nemen veel tijd in beslag, het elkaar aanraken is veelal problematisch en het omgaan met winnen en
verliezen zijn gevoelige onderwerpen. De organisatie en de structuur van de lessen zijn belangrijk
voor een gedoseerde aanbieding van leerervaringen. Veel van de leergebiedoverstijgende doelen
komen tijdens de lessen bewegingsonderwijs nadrukkelijk naar voren. Veel leerlingen hebben een
minder positief lichaamsidee dan wat zou mogen worden verwacht. Het is voor deze leerlingen
belangrijk om het zelfvertrouwen te vergroten en het zelfbeeld realistischer te maken.
Kerndoelen
83.
De leerlingen leren deelnemen aan verschillende bewegingsactiviteiten
zoals balanceren, klimmen, zwaaien, springen, hardlopen.
84.

De leerlingen leren deelnemen aan verschillende spelactiviteiten
zoals: mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen.

85.

De leerlingen leren deelnemen aan verschillende vormen van
bewegen op muziek.

86.

De leerlingen leren deelnemen aan verschillende zwemactiviteiten:
drijven, watertrappelen, in en onder water verplaatsen, in het water
springen en duiken.

87.

De leerlingen leren met elkaar de bewegingssituaties reguleren.

De eerste generatie kerndoelen voor zeer moeilijke lerende leerlingen of meervoudig
gehandicapte leerlingen in het speciaal onderwijs
Bewegingsonderwijs
Karakteristiek
Bewegingsonderwijs is erop gericht dat de leerlingen deel leren nemen aan bewegingsactiviteiten,
waardoor zij een uitgangspositie verwerven om deel te nemen aan bewegingsactieve
vrijetijdsbesteding, nu en later. Het gaat daarbij om ontwikkeling van het eigen motorisch vermogen,
het kunnen omgaan met de eigen motorische (on)mogelijkheden, maar ook om het samen bewegen.
Mensen bewegen en reageren niet op dezelfde manier, waardoor het samen met anderen deelnemen
aan bewegingsactiviteiten niet vanzelfsprekend verloopt. Door het vertrouwd raken met eigen
bewegingsmogelijkheden en het leren omgaan met dagelijkse obstakels als drempels, zware deuren
en trappen, leren leerlingen zich zelfstandiger gedragen.
Het plezier beleven aan deelname aan verschillende bewegingsactiviteiten staat ook centraal. Sport
kan de leerlingen aantrekkelijke spelen bewegingsactiviteiten bieden. Er is de laatste jaren een
opkomst van bewegingsactiviteiten met een vrijblijvender en individueler deelname dan in de
georganiseerde sport. Tevens is er een trend van sportactiviteiten die in meer heterogeen
samengestelde groepen (leeftijd, geslacht) worden beoefend. Wanneer de leerlingen ook worden

voorbereid op deelname aan de bewegingscultuur, dan gebeurt dat via uitnodigende en bij hun leeftijd
en mogelijkheden passende spel- en bewegingsvormen, bijvoorbeeld met aangepaste regels en
materialen. Hierdoor kunnen de leerlingen deelnemen aan activiteiten van speciale sportclubs en blijft
integratie in de reguliere sportwereld ook tot de mogelijkheden behoren.
Voor leerlingen met een meervoudige beperking (cluster 3)
Voor deze leerlingen kan er sprake zijn van een ander lichaamsbesef waardoor bewegingservaringen
anders gekleurd worden. Als er ook nog sprake is van cognitieve beperkingen, blijkt de taal als
hulpmiddel voor de uitvoering van bewegingsactiviteiten een groot probleem. De taal is namelijk
doorspekt met begrippen die gerelateerd zijn aan bewegingservaringen (ver, dichtbij, boven, onder,
achter, voor, enz.). Leerlingen met een progressief ziektebeeld zullen in tegenstelling tot andere
leerlingen op vele terreinen een achteruitgang in de ontwikkeling vertonen. Toch is het ook voor hen
van belang om aandacht te besteden aan de mogelijkheden om deel te nemen aan de
bewegingsactiviteiten. Leerlingen die zich verplaatsen in een rolstoel kunnen aan verschillende
activiteiten goed zonder rolstoel deelnemen en lopende leerlingen kunnen bij verschillende activiteiten
uitgenodigd worden om deel te nemen in een rolstoel. De uiteenlopende lichamelijke/somatische
beperkingen maken een bewegend actieve deelname aan activiteiten in sommige gevallen
onmogelijk. Voor zover mogelijk worden voor deze leerlingen alternatieven aangeboden, waarin ze op
een andere manier actief betrokken kunnen zijn bij de activiteit.
Kerndoelen
59.
De leerlingen leren deelnemen aan de bewegingsvormen: voortbewegen,
balanceren, springen, klimmen en zwaaien.
60.

De leerlingen leren deelnemen aan verschillende aspecten uit de
spelgebieden: mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen.

61.

De leerlingen leren zwemmen en gevaarlijke situaties herkennen die
zich bij zwemmen voordoen.

62.

De leerlingen leren bij bewegen en spel omgaan met emoties,
spanning, vermoeidheid.

63.

De leerlingen leren zich oriënteren op (aangepaste) buitenschoolse
sport- en spelactiviteiten.

