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VOORWOORD

VOORWOORD

J
e zou kunnen zeggen dat ‘executieve functies’ manieren zijn waarop je je 

eigen gedrag stuurt. Denk aan: iets plannen (vooruitdenken over wat je gaat 

doen); ergens je aandacht bij houden, je impulsen onder controle houden 

(je voelt je boos maar laat je daar niet door leiden), op tijd komen. In dit boek 

noemen we dit Breinkrachten, die zijn onmisbaar voor iedereen. 

Ook bij jonge kinderen willen we de ontwikkeling van executieve functies stimuleren. 

Dat kan vooral door kinderen doelgericht prikkels te geven. 

Het zou mooi zijn als professionals op de basisschool de executieve functies kennen en 

weten met welk soort activiteiten ze die kunnen stimuleren.

Hoe doen we dat?

Zoals je van Bazalt gewend bent, maken we geen boeken met uitsluitend theorie. 

Breinhelden bevat veel activiteiten. Het belangrijkste doel van auteurs Belinda en 

Esther is dat je als leraar te weten komt welke activiteiten stimulerend zijn voor deze 

breinvaardigheden. Dat gebeurt op een boeiende manier met de twee ‘Breinhelden’ én 

de ‘Breinkrachten’ als centrale elementen.

Het boek biedt activiteiten waarmee je doordacht aan de slag gaat. Daarbij ben je je 

er steeds van bewust welke executieve vaardigheid je stimuleert. Als je doelgericht de 

activiteiten inzet, zul je ze ook gaan gebruiken wanneer je niet met Breinhelden bezig 

bent. Ze worden onderdeel van je routines en je zult altijd weten welk doel ze dienen. 

Breinhelden is daarom geen veertigwekenprogramma met iedere week een ‘les’. Het 

geeft een aantal samenhangende activiteiten per week voor twintig weken. Zo heb je 

de ruimte om het in je eigen programma te integreren. En de kinderen – zo bleek in de 

pilot – profiteren daarvan.

Breinhelden voor groep 1/2 ligt nu voor je. Het is onderdeel van een complete serie 

voor de basisschool. Veel plezier ermee.

Dook Kopmels

Manager Bazalt Educatieve Uitgaven
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INLEIDING 

V
oor je ligt een programma waarmee je in twintig weken gericht kunt werken aan 

het versterken van executieve functies in jouw klas en dat je kunt integreren in 

het lesprogramma. Met dit programma kun je eenvoudig en vlot aan de slag. 

Er zijn veel boeken geschreven over executieve functies, ook zijn er verschillen-

de bundels en spelletjes- en vraagkaarten verschenen. Op internet vind je ook veel 

informatie. Maar hoe zet je die nu in? Wat is passend bij jouw groep 1/2? En waar haal 

je de tijd vandaan om dat allemaal te bedenken en uit te voeren? Met ons programma 

lukt dit. Spelenderwijs worden belangrijke vaardigheden ingeoefend die nodig zijn 

voor het leren, studeren, werken en volwassen worden. En dat kan al bij kleuters! 

Het gebied in de hersenen waar de executieve functies zich ontwikkelen, is bij de 

geboorte reeds in aanleg aanwezig. Net als dat bij taal het geval is. Er is input vanuit 

de omgeving nodig om deze aanwezige vaardigheden goed tot ontwikkeling te laten 

komen. 

Je vindt in dit programma activiteiten, tips en weetjes om met het versterken van exe-

cutieve functies aan de slag te gaan. Niet zomaar wat losse activiteiten en spelideeën 

dus, maar een twintigweekse opbouw voor jouw groep 1/2.

De Breinhelden Effi en Furon nemen de kinderen uit jouw groep aan de hand om hen 

te helpen bij het versterken van hun executieve functies, de Breinkrachten, om zo van 

de kinderen in jouw klas ook echte Breinhelden te maken. 

Met de weekprogramma’s sluiten we aan bij wat jij al doet aan het versterken van 

executieve functies. We zetten als het ware een executieve-functiebril bij je op, zodat 

je ook andere handelingen kunt zien in het licht van executieve-functieversterking. 

En deze bril heb je nodig! Vooral als je waarde hecht aan het goed toerusten van onze 

toekomstige volwassenen. Goed ontwikkelde executieve functies zijn namelijk een 

grote voorspeller voor succes. Dan doelen we niet alleen op schoolsucces maar ook op 

succes op andere vlakken in het leven, zoals het succes bij een baan of in het huwelijk. 

Onderwijs dat niet inhaakt op het versterken van executieve functies is om die reden 

dus ondenkbaar.

Plannen, organiseren, metacognitie, inhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie, en-

zovoort: allemaal begrippen die je vast wel eens gehoord hebt. Dit zijn een aantal 

executieve functies. Of in gewoon Nederlands: de regelfuncties van het brein. Die 

functies die we nodig hebben om een ‘probleem’ op te lossen, zoals ’s ochtends op tijd 

op school verschijnen, het juiste hoofdstuk leren voor een geplande toets of van de 

supermarkt thuiskomen met alle boodschappen. 

Het concept executieve functies werd voor het eerst gedefinieerd in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw. Er werd al in 1840 een casus beschreven waar we executieve- 

functieproblematiek in herkennen (Goldstein et al, 2014). De kennis achter het concept 

executieve functies is dus helemaal niet nieuw. Het nieuwe aan het concept executieve 

functies is echter het geheel waarbinnen verschillende problemen die kinderen kun-

nen ervaren, samenvallen. Er zijn de laatste jaren veel boeken over executieve functies 

verschenen gericht op de praktijk. Ook dat is ‘nieuw’: de theorie krijgt zijn vertaling 

naar de praktijk. Met dit programma willen wij leerkrachten professionaliseren en hun 

kennis en kunde aangaande executieve functies verbreden. Een dergelijk programma 

was nog niet voorhanden. Doordat het programma makkelijk te integreren is in het 

lesprogramma, leren kinderen zich bewust te worden van het leren leren. En ben jij als 

leerkracht bezig om onze toekomstige volwassenen met goede vaardigheden toe te 

rusten.



INLEIDING

Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar het brein en de executieve functies. 

We weten nog niet alles. De kennis die met behulp van onderzoek wordt opgedaan, 

vindt uiteindelijk zijn weg naar de praktijk. We verwachten dat nieuwe inzichten ook 

zullen leiden tot nieuwe interventies voor het basisonderwijs. 

Het doel van dit programma is om jou als leerkracht een handreiking te bieden die 

niet alleen voor de leerlingen heel zinvol is, maar die van jou een executieve-functie-

denker maakt, geïnspireerd en aan het denken gezet door de activiteiten en tips in dit 

programma, zodat jij zelf in staat bent om vorm te geven aan onderwijs gericht op het 

versterken van executieve functies.
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INTRODUCTIE

Doordacht werken aan executieve functies

Hoe kun je gedurende het schooljaar gericht bezig zijn met executieve functies? Dit 

programma gaat je daarmee flink op gang helpen. We bieden je activiteiten en tips om 

gedurende twintig weken gericht te kunnen werken aan het versterken van executieve 

functies in jouw groep. En met dit programma hebben we meer voor ogen. We willen 

je graag het volgende meegeven:

 Ten eerste is het een bewustzijn: weten dat alles om ons heen doordrenkt is van vaar-

digheden op het gebied van executieve functies. Executieve functies zijn een betere 

voorspeller van schoolsucces dan het IQ. Door je handelingen in het licht van executie-

ve functies te zetten, draag je bij aan de ontwikkeling van de kinderen in jouw klas. 

 Ten tweede is het belangrijk om te beseffen dat je eigenlijk al heel veel aan het 

versterken van executieve functies doet, maar dat je het vanaf nu in een groter geheel 

kunt plaatsen. 

 En tot slot: denk niet te moeilijk. Het zit ‘m in de nuances. Het zijn vaak de kleine 

dingen die het ‘m doen. Neem de tijd om de leerlingen te observeren en zo te ‘luisteren’ 

naar wat ze nodig hebben. Om executieve functies bij kinderen te versterken moet 

je ze kunnen onderscheiden en zien wat er goed gaat en wat nog in ontwikkeling is. 

Observatie is een krachtige tool als het gaat om signaleren van executieve-functie-

problematiek.

Als je met jonge kinderen werkt aan het versterken van executieve functies is het goed 

om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. In dit programma maken 

de kinderen kennis met twee Breinhelden. Deze Breinhelden hebben Breinkrachten. 

Deze Breinkrachten vertegenwoordigen de executieve functies. Voordat je kennis 

gaat maken met de Breinhelden en hun Breinkrachten vertellen we je eerst meer over 

executieve functies. 

Wat zijn executieve functies?

Bij het horen van de term executieve functies denk je wellicht niet aan een relatie met 

het leren en ontwikkelen. De term executief doet je wellicht denken aan een uitvoer-

der op een bouwplaats of een manager of een directeur van een grote multinational. 

De term executieve functies komt uit de neuropsychologie. Het gaat hier om functies, 

zeg maar vaardigheden, die je nodig hebt om te handelen. Je uitvoering dus. Voor het 

gemak wordt ook wel over regelfuncties van het brein gesproken. 

Dawson en Guare (2010) hanteren in hun boek Executieve functies bij kinderen en 

adolescenten, een praktische gids voor diagnostiek en interventie de volgende definitie: 

‘Executieve functies is een neuropsychologisch concept dat verwijst naar de hogere 

cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen, bijvoor-

beeld taakinitiatie en doorzettingsvermogen, werkgeheugen, volgehouden aandacht, 

het monitoren van de prestaties, onderdrukking van impulsen en doelgericht doorzet-

tingsvermogen.’

Als je dat hoort, is de link met leren en ontwikkelen je vast meer dan duidelijk. Wellicht 

besef je dat executieve functies continu nodig zijn om de dag door te komen. Zelfs bij 

ogenschijnlijk kleine taken gebruiken we de regelfuncties. Je beseft vast ook dat pro-

blemen met executieve functies heel erg belemmerend kunnen zijn. We zien leerlingen 

die niet weten hoe ze een taak moeten aanpakken, moeite hebben om niet voor hun 

beurt te praten en niet in staat zijn om emoties te reguleren. Dat zien we niet alleen op 

school, maar ook thuis. 
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Voor problemen met executieve functies kun je geen diagnose krijgen; het gaat name-

lijk om een beschrijving van klachten. Het gaat om problemen met een verzameling 

vaardigheden (Cooper-Kahn & Dietzel, 2014). Soms wordt er een onderscheid gemaakt 

tussen ‘koude’ en ‘warme’ executieve functies. 

Hebben we het over ‘koude’ executieve functies, dan bedoelen we die executieve   

functies die over denken gaan, zoals plannen, organiseren, timemanagement, werk-

geheugen en metacognitie. Met ‘warme’ executieve functies bedoelen we functies die 

gaan over gedrag en emotie, zoals responsinhibitie, volgehouden aandacht, taakinitia-

tie, flexibiliteit, doelgericht doorzettingsvermogen en emotieregulatie (Dawson & Gua-

re, 2010; Cooper-Kahn & Foster, 2015). Bij ‘warme’ executieve functies is een belonings-

systeem een goed inzetbare interventie, terwijl bij ‘koude’ executieve functies specifiek 

praktische interventies passend zijn. De verschillende interventies komen uitgebreider 

aan bod in een volgend hoofdstuk.

Hoe ontwikkelen executieve functies zich?

Misschien vraag je je af waarom er aandacht moet zijn voor het versterken van execu-

tieve functies bij kleuters. Ze hoeven dat nu toch nog niet te kunnen? Dat klopt. Van 

kleuters hebben we andere verwachtingen dan van leerlingen in het voortgezet on-

derwijs. Toch is het belangrijk om met jonge kinderen te werken aan executieve-func-

tieversterking. De hersengebieden die bij executieve functies betrokken zijn, zijn sinds 

de conceptie in ontwikkeling en de hersenen zijn dus al op jonge leeftijd ontvankelijk 

voor training. De rol van de omgeving is groot als het gaat om het versterken van exe-

cutieve functies. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinde-

ren en spelenderwijs zaken aan te leren. Jong geleerd is oud gedaan.

Het ontwikkelen van executieve functies is een proces, een proces dat tijd nodig heeft. 

Executieve functies ontwikkelen zich namelijk tot ver in de adolescentie door. Het is 

goed om jouw inspanningen gedurende een schooljaar in dat licht te bezien. Wellicht 

zie jij op korte termijn maar heel kleine vorderingen; op de lange termijn hebben deze 

mogelijk een grotere impact. 

Realiseer je tevens dat bij jonge kinderen de rol van de leerkracht een leidende is en 

bij oudere kinderen meer een begeleidende. Dat komt doordat we jonge kinderen veel 

uit handen nemen of ze ergens bij helpen, omdat ze dingen nog niet zelf kunnen of 

nog niet hoeven te kunnen. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer het zelf gaat doen. 

Er vindt dus een verschuiving plaats van ‘door een volwassene’ naar ‘door het kind zelf’. 

Probeer er in je handelen op te letten dat je kleuters niet te veel uit handen neemt. Ze 

hebben regelmatig je hulp nog nodig, maar er zijn ook zaken die zij echt al zelf kunnen. 

Probeer je bewust te zijn van je rol als leerkracht: laat ze proberen en oefenen, daarvan 

leren ze het meest. De leerlingen moeten het roer geleidelijk aan in handen krijgen. 

Bij het leren en ontwikkelen zijn altijd meerdere executieve functies betrokken. 

Hoewel we in ons programma verschillende activiteiten voor een specifieke executie-

ve functie aanhalen, zal de praktijk je leren dat er vaak meerdere executieve functies 

betrokken zijn. In ons programma richten we ons op de ‘hoofd’-executieve functie en 

wijzen we je zo nu en dan op de overlap. 

Problemen met executieve functies

Er zijn verschillende executieve functies. In de wetenschap worden verschillende inde-

lingen gebruikt. Alle publicaties noemen werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit in hun 

indeling. In dit programma gaan we uit van tien executieve functies. We volgen daarbij 

nagenoeg de indeling van Dawson en Guare (2010). Zij onderscheiden de volgende 

executieve functies: werkgeheugen, responsinhibitie, flexibiliteit, timemanagement, 

planning, organisatie, emotieregulatie, volgehouden aandacht, doelgericht doorzet-
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tingsvermogen, taakinitiatie en metacognitie. Al deze vaardigheden heb je nodig om 

tot handelen te komen. De ontwikkeling hiervan start al in de baarmoeder en duurt 

voort tot ver in de adolescentie. We zullen aan de hand van voorbeelden uitleggen 

hoe moeilijkheden met de verschillende executieve functies zich manifesteren in 

probleemgedrag. In ons programma zien we planning en organisatie als een gecombi-

neerde executieve functie. Wij gaan dus uit van tien executieve functies.

1. WERKGEHEUGEN

Anna luistert naar de uitleg van de juf. De juf legt in de kring iets uit 
over het werkje dat aan de knutseltafel gemaakt moet worden. Anna 
begrijpt wat de juf bedoelt. Ze let op en als de juf tussendoor een 
controlerende vraag stelt over een van de deelstappen, weet Anna het 
antwoord. Zodra de uitleg klaar is, start Anna aan de knutseltafel. Maar 
als ze daar zit, weet ze niet meer wat ze moet doen. Ze weet de stappen 
niet meer, alleen maar dat het een bootje moet worden. Doelloos vouwt 
ze wat papier en knipt ze in een doosje. Ze rondt de activiteit niet af.

Anna heeft nog moeite met haar werkgeheugen. Daardoor lukt het haar niet om de 

instructie te onthouden, ook al begreep ze deze tijdens de uitleg wel. Hierdoor komt 

ze niet tot voltooiing van de taak. Problemen met het werkgeheugen uiten zich niet 

alleen in het niet kunnen onthouden van instructies, zoals bij Anna het geval is. Proble-

men met het werkgeheugen uiten zich ook in: moeite met het opvolgen van aanwij-

zingen, moeite met meerstapse complexe taken en problemen met het beklijven van 

dingen die aangeleerd worden (Cooper-Kahn & Dietzel, 2015). 

Het werkgeheugen gebruik je als je iets moet doen en tegelijkertijd iets moet onthou-

den en informatie uit je langetermijngeheugen inzet. Je gebruikt je werkgeheugen bij 

alledaagse dingen, zoals een telefonische boodschap goed opschrijven, aanwijzingen 

volgen om op een bepaalde locatie te komen, regels van een spel aan een ander uit-

leggen, instructies opvolgen als je iets in elkaar zet, enzovoort (Kulman, 2013). 

Ook gebruik je je werkgeheugen als je controleert of alles waar je mee bezig bent 

goed verloopt (Mens, Boonstra & Tjallema, 2015). Als je geen problemen ervaart met 

je werkgeheugen dan ben je in staat om lange instructies te onthouden, regels toe te 

passen, meerstapse taken uit te voeren en reeds eerder opgedane kennis in te zet-

ten bij de ‘nieuwe’ taak. Kleuters zijn in staat ongeveer drie verschillende stappen of 

opdrachten tegelijkertijd te onthouden in het werkgeheugen. Dit in tegenstelling tot 

volwassenen bij wie dit aantal op zeven ligt (Miller, 1956).

2. RESPONSINHIBITIE

Pepijn heeft met aandacht geluisterd naar het voorleesverhaal van ‘De 
kleine mol die wil weten wie er op z’n kop gepoept heeft’. De juf stelt 
naar aanleiding van het verhaal wat vragen. Nog voor de juf de eerste 
vraag gesteld heeft en kinderen de gelegenheid hebben om een vinger 
op te steken, flapt Pepijn het antwoord eruit. Zonder zijn vinger op te 
steken. Ook na een aantal correcties blijft Pepijn, enthousiast als hij is, 
ongevraagd de beurt nemen. De juf is het zat en zet Pepijn op de gang.

Pepijn heeft nog moeite om zijn reactie in te houden. De mogelijkheid om dat te 

kunnen, noemen we responsinhibitie, ook wel reactie-inhibitie of gedragsinhibitie ge-

noemd. Deze vaardigheid helpt ons om te denken voor we doen en helpt ons beslissen 

of we reageren. En op welk moment (Dawson & Guare, 2010). 

Dawson en Guare (2010) hanteren de volgende definitie voor responsinhibitie: ‘het 

vermogen om na te denken voor je iets doet: de vaardigheid om een reactie uit te 

EXECUTIEVE  

FUNCTIES

1. Werkgeheugen
2. Responsinhibitie
3. Flexibiliteit 
4. Timemanagement
5. Planning en 
    organisatie
6. Emotieregulatie
7. Volgehouden 
    aandacht
8. Doelgericht
    doorzettings-
    vermogen
9. Taakinitiatie
10. Metacognitie

INTRODUCTIE
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stellen of tegen te houden, gebaseerd op het vermogen om verschillende factoren te 

beoordelen.’

 

Kinderen met een goed ontwikkelde responsinhibitie kunnen dit. Kinderen die moeite 

hebben met responsinhibitie kunnen moeilijk omgaan met uitgestelde aandacht, pra-

ten overmatig en vinden het lastig om anderen niet te onderbreken of te storen. Ook 

zie je dat ze moeite hebben om zich fysiek in te houden: ze ‘stuiteren’, grissen dingen 

weg of kunnen niet van klasgenootjes afblijven. Kleuters hebben over het algemeen 

nog moeite om hun reactie in te houden. En dat mag ook. Eerder heb je gelezen dat 

executieve functies zich ontwikkelen tot ver in de adolescentie. Ze hebben dus nog 

even! De eisen die je stelt aan een leerling in groep 8 zijn niet dezelfde als de eisen die 

je stelt aan een kleuter. Gaandeweg de schoolperiode worden kinderen geacht om 

steeds meer hun reacties in te kunnen houden en hun impulsen onder controle te heb-

ben. Net als bij de andere executieve functies is er sprake van ontwikkeling, een proces. 

3. FLEXIBILITEIT

Juf Soumia heeft een leuke klas. De kinderen werken hard en juf Soumia 
is trots op ze. Daarom heeft ze de klas al een aantal keer getrakteerd 
op leuke activiteiten ’s middags. Gewoon spontaan. Anders dan de 
gebruikelijke lesjes die tijdens de speelwerkles aangeboden worden. Ze 
merkt echter dat Yesmin daar moeilijk mee kan omgaan. Als juf Soumia 
aangeeft dat het geplande middagprogramma komt te vervallen, heeft 
Yesmin daar zichtbaar moeite mee. Ze schrikt erg en trekt zich terug. Juf 
Soumia vraagt zich af hoe dat komt.

Yesmin heeft moeite met veranderingen. Ze houdt liever vast aan de structuur die haar 

op voorhand geboden is. Ze heeft nog moeite met flexibiliteit. In de literatuur wordt 

ook wel eens gesproken over cognitieve flexibiliteit. 

Dawson en Guare (2010) hanteren de volgende definitie voor flexibiliteit: ‘De vaardig-

heid om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich 

nieuwe informatie aandient of er fouten worden gemaakt. Het gaat daarbij om aanpas-

sing aan veranderende omstandigheden.’

De term rigiditeit is op kinderen met zwakke flexibiliteitsvermogens van toepassing. 

Moeite hebben met flexibiliteit kan ook inhouden dat ze moeite hebben met opdrach-

ten met een open einde. Kinderen die moeite hebben met flexibiliteit weten niet zo 

goed wat ze daarmee moeten. Ze worden onzeker en stellen allerlei vragen om een 

gestructureerder eindproduct te krijgen. Ze kunnen de indruk wekken faalangstig te 

zijn, omdat het lijkt dat ze door steeds vragen te stellen indirect om bevestiging vragen 

of gewoonweg angstig en onzeker overkomen en zich fysiek terugtrekken. 

Flexibiliteit heb je ook nodig in vriendschappen: je moet kunnen geven en nemen. 

En er zijn meer situaties waarbij flexibiliteit nodig is. Zoals een nieuwe activiteit probe-

ren, aanpassen aan een nieuwe juf of meester, omgaan met wijziging van de plannen, 

overschakelen naar een andere aanpak, leren van je fouten, iets vanuit het standpunt 

van een ander zien en in staat zijn om ‘nee’ te accepteren (Kulman, 2013). 

Kinderen die zich flexibel kunnen opstellen, zijn in staat meerdere antwoorden te 

bedenken op een open vraag en kunnen hun gedrag aanpassen als de instructie, situa-

tie of afspraak (onverwachts) verandert. Daarbij kunnen deze kinderen dingen ‘anders’ 

bekijken als je hen daarnaar vraagt en kunnen ze met anderen samenwerken. Ook lukt 

het hen om zich in iemand te verplaatsen. Ze weten hoe ze moeten omgaan met taken 

die een open einde hebben en stemmen hun emoties af op de situatie (Mens, Boonstra 

en Tjallema, 2015).
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4. TIMEMANAGEMENT

‘Schiet nou op!’ Tobi’s juf roept hem vanuit de deuropening toe. Alle kin-
deren hebben hun gymschoenen al aan en staan klaar bij de deur. Tobi 
kreeg zijn gymschoenentas als eerste aangereikt. Hij nam uitgebreid de 
tijd om zijn vest opgevouwen onder zijn stoeltje te leggen, netjes op zijn 
schoenen. Op het moment dat de juf de kinderen in de rij bij de deur 
zet, wil Tobi net zijn gymschoenen aan gaan doen. 

Tobi heeft moeite om de dingen die hij moet doen af te zetten tegen delen van tijd, 

zodat de opeenvolging van deze activiteiten past in de totale beschikbare tijd. Anders 

gezegd: Tobi heeft nog moeite met timemanagement. We staan er niet bij stil, maar 

ons leven bestaat uit tijdslimieten en deadlines. Werk dient binnen een bepaalde tijd 

afgerond te worden, het eten moet op tijd op tafel staan en als je met een vliegtuig 

mee moet, ben je de pineut als je te laat komt. Bij al deze tijdslimieten en deadlines is 

efficiëntie een belangrijk doel. 

Ook kinderen hebben met zulke tijdslimieten en deadlines te maken. Ze moeten op 

tijd op school komen, hun werkje afmaken binnen de gestelde tijd en zo meer. Tijd is 

nog een abstract begrip voor kleuters. Voor veel jongere kinderen nemen ouders en 

leerkrachten de controle over het timemanagement over, bij oudere kinderen verwach-

ten we dat ze het meer en meer zelf kunnen. Eerder heb je gelezen dat dat eigenlijk 

voor alle executieve functies geldt. Er is sprake van een ontwikkeling van ‘door/met een 

volwassene’, naar ‘ondersteund door een volwassene’, naar ‘tips door een volwassene’, 

naar ‘zelf’. Het is goed om je dit te realiseren.

5. PLANNING EN ORGANISATIE

De juf heeft het werkje bij het thema ‘drijven en zinken’ uitgelegd in de 
kleine kring aan een groepje kleuters. De kinderen moeten met ver-
schillende materialen een drijvende constructie bouwen. De juf heeft 
de hoek ingericht naast de watertafel zodat de kinderen hun drijfwerk-
jes kunnen testen. De spulletjes liggen op een aparte tafel klaar; de 
kinderen moeten zelf hun benodigdheden bij elkaar zoeken. Soumeya 
gaat gelijk aan de slag; ze pakt materialen en begint dingen te bouwen. 
Gaandeweg loopt ze vast op het bevestigen van de onderdelen. Ze had 
geen vuilniszakbinders gepakt! Als ze nu haar werkje loslaat, valt het uit 
elkaar en moet ze helemaal opnieuw beginnen!

Soumeya heeft van tevoren geen plannetje bedacht. Ze is gelijk begonnen zonder 

eerst na te denken wat ze wil maken en zonder de spulletjes die ze nodig heeft klaar te 

leggen. Om te kunnen plannen moet je eerst weten aan welke zaken je aandacht moet 

besteden. Planning betreft feitelijk de voorbereiding. Door te plannen vraag je jezelf af 

hoe je iets gaat doen en welke stappen er nodig zijn om het doel te behalen. 

Planning heb je nodig bij werkjes maken, het voorbereiden van en meedoen aan 

sportieve activiteiten, het opruimen en schoonmaken van je kamer of werkplekje, 

aankleden, bepalen wat belangrijk is en prioriteiten stellen (Kulman, 2013). Je gebruikt 

je organisatievermogen in situaties waarin je de controle over jezelf en je spullen moet 

hebben. Het is belangrijk dat je weet waar dingen zijn, hoe je eraan komt en hoe je ze 

bij elkaar krijgt. Makkelijker gezegd: bij plannen gaat het om het stappenplan en bij 

organisatie om het klaarleggen van de benodigdheden. Plannen en organiseren zijn 

twee executieve functies die vaak samengaan, vandaar dat wij ze in dit programma 

samengevoegd hebben.

EXECUTIEVE  

FUNCTIES

1. Werkgeheugen
2. Responsinhibitie
3. Flexibiliteit 
4. Timemanagement
5. Planning en 
    organisatie
6. Emotieregulatie
7. Volgehouden 
    aandacht
8. Doelgericht
    doorzettings-
    vermogen
9. Taakinitiatie
10. Metacognitie

INTRODUCTIE
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6. EMOTIEREGULATIE

In de klas van meester Tim lopen de gemoederen soms hoog op. Som-
mige kleuters hebben veel moeite met hun emoties. Zo heeft Bibi na de 
kring als laatste mogen kiezen op het arbeid-naar-keuze-bord. Ze wilde 
graag in de poppenhoek, maar daar zijn alle plekjes vol. Bibi barst in hui-
len uit en als de meester haar wil troosten, wordt ze erg boos. Ze begint 
te gillen en te schreeuwen. 
   Oudste kleuter Kobian voetbalt mee met de kinderen van groep 3 op 
het schoolplein. Hij is erg fanatiek. Als de keeper van zijn team een bal 
doorlaat, reageert Kobian heel heftig op de keeper. Hij scheldt en tiert 
en als de keeper tegen Kobian ingaat, ontstaat er een vechtpartij tussen 
de twee jongens. De meester moet tussenbeide komen.

Zowel Bibi als Kobian heeft moeite met emotieregulatie. Ze zijn nog niet in staat om 

hun emoties onder controle te krijgen. Van jongere kinderen hebben we wat betreft 

emotieregulatie andere verwachtingen dan van oudere kinderen. Een vierjarige kleuter 

die huilt omdat zijn moeder het klaslokaal verlaat, baart ons in principe geen zorgen. 

Als een achtjarig kind dat nog steeds doet, dan maken we ons wel zorgen. Net als bij 

elke executieve functie moet ook emotieregulatie gezien worden in het licht van de 

ontwikkeling. 

Beide kinderen in bovenstaande voorbeelden hebben niet adequaat gereageerd op 

de situatie. Ze zijn beiden doorgeschoten in de emotie met alle gevolgen van dien. 

Zulke kinderen worden soms bestempeld als lastige kinderen; de leraar weet soms 

niet hoe hij met hen moet omgaan. Kinderen die moeite hebben met emotieregulatie 

reageren niet alleen met veel emotie of frustratie, ze hebben ook moeite om plaats en 

tijd te geven aan hun emoties. Ze blijven lang hangen in hun emoties of reageren met 

een te grote heftigheid. Kinderen die hun emoties wel kunnen reguleren, kunnen dat 

beter en kalmeren sneller.

7. VOLGEHOUDEN AANDACHT

Alle kinderen zitten in de kring. De juf vertelt iets over het thema. Op 
een bepaald moment wordt een aantal kinderen onrustig. De leerlingen 
kijken om zich heen, vinden hun schoenveters veel interessanter dan het 
verhaal of kijken naar buiten. Het lukt de juf om de aandacht van deze 
kinderen een aantal keer terug te brengen bij het onderwerp, maar als 
ze voor de vierde keer met andere dingen bezig zijn, klapt de juf haar 
boek dicht en zegt ze: ‘Nou, enkelen van jullie zijn er met de aandacht 
niet bij vandaag, we gaan eerst maar even buiten uitwaaien, dan lezen 
we straks wel weer verder.’

Kleuters kunnen nog moeite hebben met volgehouden aandacht. Volgehouden aan-

dacht is het vermogen om je aandacht gedurende langere tijd ergens op te richten, 

ook als het saai is of er leukere dingen te zien of te horen zijn. Je gebruikt volgehouden 

aandacht ook in situaties waarbij je aan een taak moet beginnen en door moet zetten 

ondanks interne en externe afleidingen (Kulman, 2013). Een overlap met respons-       

inhibitie is hier tevens zichtbaar: sommige kleuters waren afgeleid door hun veters 

of door wat er op het plein gebeurde en konden zich niet inhouden. Problemen met 

executieve functies uiten zich bij iedere leerling op een andere manier, maar er is altijd 

een overlap tussen de verschillende executieve functies. Bovenstaand voorbeeld maakt 

dat goed duidelijk. 
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8. DOELGERICHT DOORZETTINGSVERMOGEN

Maxime heeft een moeilijke puzzel uit de kast gepakt. Deze wilde ze 
graag maken, ze begint met goede moed. Ze kijkt stukje voor stukje en 
het lukt haar om beetje bij beetje de puzzel te leggen, ondanks dat ze 
soms vastloopt. Het gaat Maxime echter niet snel genoeg en na verloop 
van tijd wordt ze boos en schuift de puzzel aan de kant. ‘Deze puzzel is 
stom en saai!’, roept ze door de klas. 

Als je over doelgericht doorzettingsvermogen beschikt dan ben je in staat om een 

doel te formuleren of voor ogen te hebben, dit te realiseren en daarbij niet afgeleid of 

afgeschrikt te worden door andere behoeften of tegengestelde belangen (Dawson & 

Guare, 2010). 

Maxime bleek in staat om een doel te formuleren, namelijk de moeilijke puzzel 

maken. Ze heeft er echter niet bij stilgestaan dat een moeilijkere puzzel haar niet zo 

gemakkelijk afgaat als ze doorgaans gewend is. Als ze geconfronteerd wordt met het 

feit dat het wat lastiger voor haar is, lukt het haar niet om door te zetten ondanks het 

feit dat ze stapje voor stapje wel steeds meer van de puzzel af kreeg.

Kinderen die nog moeite hebben met doelgericht doorzettingsvermogen wordt soms 

onterecht verweten geen motivatie te hebben. In waarneembaar gedrag lijken deze 

kinderen ook veel op elkaar, maar het is wezenlijk iets anders. Motivatie is datgene wat 

iemand drijft tot een bepaald gedrag; de drijfveer dus. Ofwel het waarom achter je 

gedrag. Bij doelgericht doorzettingsvermogen gaat het om het hoe. Hoe je tot je doel 

gaat komen. 

Door gesprekken met kinderen te hebben, kun je hier zicht op krijgen en wordt 

tevens duidelijk of het een motivatieprobleem is of een zwak doelgericht doorzettings-

vermogen. Kinderen die beschikken over goed doelgericht doorzettingsvermogen 

geven niet op; ze zetten door, ze houden het doel voor ogen. Ze vinden bij zichzelf de 

kracht om door te blijven gaan totdat het doel bereikt is. Je ziet vast in dat de overlap 

tussen de verschillende executieve functies zich ook hier voordoet. Het reguleren van 

emoties en met volgehouden aandacht door kunnen gaan is belangrijk bij doelgericht 

doorzettingsvermogen.

9. TAAKINITIATIE

Mabel heeft het verplichte werkje van de week steeds voor zich uit ge-
schoven. De juf kan er nog niet de vinger opleggen waarom. Als de juf 
Mabel aan het werk zet, neemt Mabel de tijd om haar spullen bij elkaar 
te rapen, drentelt ze rond en gaat ze naar de wc. Pas als de juf bij haar 
gaat zitten, lukt het Mabel om te starten met het werkje.

Mabel stelt haar opdracht steeds uit. Ze heeft moeite om met haar taak te beginnen. 

Dawson en Guare (2010) omschrijven taakinitiatie als volgt: ‘Het vermogen om zonder 

uitstellen aan een taak te beginnen, op tijd en op een efficiënte wijze.’

Plannen en volgehouden aandacht zijn executieve functies die erg belangrijk zijn bij 

taakinitiatie. In bovenstaand voorbeeld komt Mabel alleen aan het werkje toe na aan-

sporing van de leerkracht. Het uitstellen van werk zien we vaker bij kinderen. De mees-

te kinderen met taakinitiatieproblemen gaan uiteindelijk wel aan het werk. Het lijkt er 

echter op dat zij de grens van iets doen vanuit of voor zichzelf en de externe druk van 

buitenaf (zoals bijvoorbeeld een deadline of iets doen voor een ander) opzoeken. Je 

kunt je zo voorstellen dat problemen met volgehouden aandacht en responsinhibitie 

verband houden met problemen met taakinitiatie.

EXECUTIEVE  

FUNCTIES

1. Werkgeheugen
2. Responsinhibitie
3. Flexibiliteit 
4. Timemanagement
5. Planning en 
    organisatie
6. Emotieregulatie
7. Volgehouden 
    aandacht
8. Doelgericht
    doorzettings-
    vermogen
9. Taakinitiatie
10. Metacognitie
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10. METACOGNITIE

Felice is een leuke, vrolijke oudste kleuter. De meester heeft Felice de 
afgelopen twee jaar zien groeien. Felice levert werkjes in zonder naam 
en zonder te kijken of alles gemaakt is. Ze is niet kritisch op zichzelf en 
met het oog op groep 3 gaat de meester haar daar wat meer bij onder-
steunen.

Felice heeft problemen met metacognitie. Ze controleert zichzelf niet en neemt niet 

een stapje terug om te kijken of wat ze ingevuld heeft juist en volledig is. Een kind dat 

een goede metacognitie ontwikkeld heeft, kan met een helikopterview naar zichzelf en 

een gebeurtenis kijken. Denken over het denken dus. 

Uiteraard is dat voor kleuters nog best wel lastig. De term metacognitie beschrijft 

het proces alsof je vanuit een helikopter bekijkt wat er gebeurt en overziet hoe dingen 

aangepakt kunnen worden. Zelfspraak is bij metacognitie een belangrijke vaardigheid: 

‘Heb ik alle dingetjes gedaan?’, ‘Staat mijn naam erop?’, enzovoort. Zelfmonitoring dus 

eigenlijk: jezelf in de gaten houden, zodat je jezelf voor fouten behoedt en de meest 

effectieve manier van probleemoplossing inzet. 

Metacognitie is bij kleuters nog volop in ontwikkeling. We kunnen niet van ze 

verwachten dat ze hun eigen gedrag evalueren, maar een geringe mate van controle 

met betrekking tot kwaliteit en volledigheid is zeker iets wat we ze kunnen leren. Daar 

horen vragen bij als: ‘Wat wilde je ook alweer doen of maken?’, ‘Is dat gelukt?’, ‘Ben je 

tevreden over je werk?’
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