
Executieve functies - toelichting 

Executieve functies zijn essentieel bij leren, zelfontwikkeling en sociaal 
gedrag. Om in het dagelijks goed te functioneren moeten kinderen in staat 
zijn hun gedrag te sturen of anders gezegd te organiseren. Denk aan op tijd 
komen, omgaan met tegenslag, doorzetten, iets plannen of iets op een 
andere manier aanpakken. Executieve functies is een verzamelnaam voor 
denkprocessen die een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van sociaal en 
doelgericht gedrag. Bij kinderen zijn de executieve functies in ontwikkeling 
en sommige functies ontwikkelen zich pas aan het eind van de basisschool. 
Dat vraagt van ouders en leerkrachten dat je steun, sturing en inspiratie 
biedt!


Vijf executieve functies 

1 Inhibitie 
Het vermogen om weerstand te bieden aan prikkels uit de omgeving, maar 
ook het onderdrukken van emoties of gedachten, zodat je zo goed mogelijk 
je gedrag kunt sturen. Bedenk dat de mate waarin impulsen binnenkomen 
verschilt bij mensen en dat je als ouder je kind moet helpen als het heel veel 
impulsen binnenkrijgt en moeilijk vindt om weerstand te bieden aan 
impulsen. 

Als je een impulsief kind in de klas hebt, dan vraagt het van jou dat je de 
omgeving zo aanpast dat het niet constant prikkels krijgt. Impulsieve 
kinderen vinden het moeilijk om weerstand te bieden tegen de drang om 
door te gaan. Je kunt impulsieve kinderen helpen door ze aan te leren om 
een rem op hun gedrag te zetten. Jij bent eerst hun rem-knop en zo ervaren 
ze dat ze kunnen stoppen. Daarna, als kinderen ouder worden, probeer je 
jouw aandeel steeds een beetje te verkleinen en ervaart het kind steeds meer 
dat het zelf een rem-knop heeft. Praat ook met kinderen over het nut van een 
rem-knop.


Stoppen met …  
Kondig op tijd aan dat een kind bijna moet stoppen. Waarschuw na een tijdje 
nog een keer en wees voorspelbaar: als het tijd is, is het ook echt tijd. Als 
dat moeilijk gaat, kun je beter vooraf samen bespreken welke situatie eraan 
komt, zodat het kind weet wat er verwacht wordt en makkelijker kan 
reageren als je zegt dat het tijd is om te stoppen. Zorg dat het ook zo 
verloopt als jullie hadden besproken.


Huiswerk maken 
Je impulsen beheersen is ook nodig bij het maken van huiswerk: je helpt een 
kind door duidelijkheid te bieden. Duidelijkheid in hoe je huiswerk opschrijft, 
hoe je het deelt in kleinere stukken, in hoe je je werkplek inricht, wat je nodig 
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hebt om prettig te werken (weinig lawaai, weinig troep, vaste plekken voor 
spullen). Stimuleer kinderen om door te zetten door steeds afgeronde taken 
af te vinken, te belonen als het af is, zelf het goede voorbeeld te geven door 
werk niet uit te stellen maar te laten zien hoe fijn het is als je je werk af hebt. 
Help kinderen met doorzetten door het eerst samen te doen en zorg daarbij 
voor succeservaringen. Bouw de huiswerktijd zo steeds verder uit. Dit 
huiswerk maken kan ook onder schooltijd geoefend worden!


Naar bed gaan 
Als kinderen snel afgeleid zijn, kan het naar bed gaan een lastig moment zijn. 
Een vast ritueel aanhouden kan hierbij helpen. Avondeten, rustig tv-
programma, omkleden, tanden poetsen, 5 minuutjes voorlezen, slapen. Als 
het later is geworden dan normaal, kun je nog wel dit ritueel (eventueel wat 
sneller) uitvoeren. Dat geeft duidelijkheid. Probeer geen drukke spelletjes te 
spelen voor het slapen gaan en probeer al voor het ritueel begint speelgoed 
op te ruimen in de badkamer en in de slaapkamer. De omgeving geeft dan 
minder prikkel om nog van alles te pakken en je bent zelf ook met je 
aandacht bij het avondritueel. Als een kind uit bed komt, kun je het best 
proberen om het steeds in bed gerust te stellen. Als je soms wel en soms 
niet in de huiskamer mag komen, dan blijft dat toch elke keer wel het 
proberen waard.


2 Flexibiliteit 
Het vermogen om je gedrag aan te passen aan veranderingen. Voorbeelden 
van problemen met flexibiliteit: veel tijd nodig om te wennen aan nieuwe 
situaties, moeite met nieuwe mensen, gefrustreerd raken als andere kinderen 
regels overtreden, van slag raken als routines anders gaan.


Nieuwe situaties 
Kinderen die moeite hebben met veranderingen, zijn van slag als dingen 
nieuw zijn of anders. Zie dit als gegeven en bedenk dat het geen zin heeft 
om je hard op te stellen. Het is niet fair om tegen een kind te zeggen: ‘niet 
zeuren, je went wel’ als een kind echt in paniek is en geen grip heeft op de 
situatie. Als een kind de situatie niet overziet, kan het zich echt onveilig 
voelen. Het vraagt 'help me’, ook al vind je het gedrag brutaal en opstandig. 
Voorkom dit gedrag door het kind op tijd overzicht en duidelijkheid te geven. 
Leg uit wat er gaat gebeuren en benoem vooral positieve kanten want die 
ziet het kind zelf echt niet. Bespreek de gevoelens van het kind, want die zijn 
echt en voor het kind heel heftig. Benoem daarna positieve dingen die de 
nieuwe situatie kunnen opleveren. ‘Het is best spannend in een nieuwe 
groep, maar je leert allemaal kinderen kennen en dan kun je nieuwe vrienden 
maken. Net als vorig jaar, weet je nog?’


Routines 
Beuker Onderwijs 2



Heb je gemerkt dat een kind moeite heeft als dingen anders gaan? Bied 
routines aan en houd je eraan. Het kind heeft duidelijkheid nodig; waarom 
zou je dat niet geven?


3 Werkgeheugen 
Het vermogen om informatie in je hoofd te houden en er iets mee te doen. 
Dus ook het vermogen om te onthouden wat er van je gevraagd wordt. Als je 
vergeet dat je je speelgoed moest opruimen of waar je was gebleven dan is 
het geen onwil als je je speelgoed niet helemaal goed opruimt, dan weet je 
helemaal niet dat je iets niet goed gedaan hebt. Bedenk eerst of de manier 
waarop je dingen zegt wel past bij het werkgeheugen van je kind. Bedenk 
dat de hoeveelheid informatie die een 4-jarige kan vasthouden vele malen 
kleiner is dan een 10-jarige. Heel veel zeggen over het belang van opruimen 
van speelgoed komt simpelweg niet binnen bij een gemiddeld 
basisschoolkind, beter is het om tegen kinderen duidelijk en kort te zijn: 
Klaar met spelen? Eerst opruimen.

De capaciteit en de werking van het werkgeheugen groeien door tot in de 
late adolescentie.

Natuurlijk speelt aandacht een belangrijke rol, want als je je aandacht op iets 
anders hebt dan hoor je de opdracht niet eens of ben je halverwege afgeleid. 
Dus die twee dingen lopen een beetje door elkaar.


Dagelijkse routine onthouden 
Als je als ouder merkt dat je kind zonder jouw hulp niet op tijd op school 
komt, dan kun je denken: hij is nu zo oud, hij moet het maar kunnen. Of je 
denkt: ik zie dat het geen onwil is, maar mijn kind kan deze taken en de 
routine niet zonder hulp. Natuurlijk kun je dan alles voor hem regelen. Hij is 
dan tenminste op tijd op school en voelt zich niet al dom om 8 uur ’s 
morgens. Je kunt ook de routine opdelen in stappen en helder maken in de 
vorm van een checklist. Die kun je samen met je kind maken, met eventueel 
de tijden erbij om het tijdsbesef te vergroten en te snappen dat je dan op tijd 
komt. Doe eerst alle stappen van de checklist samen en laat daarna steeds 
meer je kind zelf de stappen doen. Daarmee slijt je de routine in. En beloon 
je kind met behulp van stickers. Want je kind denkt misschien: ‘What’s in it 
for me? Want als mijn moeder het doet is het net zo makkelijk, dus waarom 
zou ik het allemaal zelf doen?’ Dan is een beloning na 10 stickers een goede 
motivatie.


4 Planning en organisatie 
Om plannen te maken en die ook echt uit te voeren, moet je vooruit kunnen 
denken, een haalbaar doel kunnen stellen en prioriteiten kunnen stellen, want 
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wat doe je als je je had voorgenomen om aan je huiswerk te gaan als 
iedereen naar het zwembad gaat? En wat doe je als dingen niet zo gaan als 
je had bedacht? Plannen maken en ze uitvoeren moet je leren en deze 
vaardigheden doen er het langst over om zich te ontwikkelen. We vragen dus 
eigenlijk veel van kinderen in het onderwijs als we ze vragen om hun 
huiswerk te plannen en te leren. Sommige kinderen hebben overzicht, 
kunnen plannen maken en kunnen zich ook echt aan hun plan houden, maar 
veel kinderen hebben die vaardigheden nog niet voldoende ontwikkeld om 
dit zonder de hulp van volwassenen te volbrengen. 


Huiswerk 
Als je wilt helpen met huiswerk, leer kinderen dan ook hoe je het handig 
opschrijft. Maak samen een planning in een andere agenda of op een aparte 
kalender van wat er geleerd moet worden en wat er gemaakt moet worden 
(want in een agenda noteer je alleen huiswerk op de dag dat het af moet 
zijn). Verdeel leerwerk voor een toets over meerdere dagen in de week 
voorafgaand. Schrijf erachter hoeveel tijd dat gaat kosten en check of die 
inschatting klopt (zodat je daar steeds beter in wordt). Zorg voor vaste 
plekken voor boeken etc. en zorg voor routines rondom het huiswerk maken. 
Houd vooral in je hoofd dat huiswerk plannen en leren voor veel kinderen 
zonder hulp van volwassenen niet lukt, omdat die vaardigheden (nog) niet 
voldoende ontwikkeld zijn.


5 Gedragsevaluatie 
Bij gedragsevaluatie gaat het om het checken van je eigen gedrag. Het 
adequaat sturen van je gedrag is alleen mogelijk als je je bewust bent van 
wat je zegt of voelt. Dat betekent: bewust zijn van het effect van jouw gedrag 
op een ander, maar ook bewust zijn van de stappen die je zet bij het doen 
van een opdracht. Je wordt je bewust van wat je zegt of doet door jezelf te 
checken en impliciet vragen te stellen als: wat ben ik aan het doen? Heb ik 
alles bij me? Zit ik op de goede weg? Heb ik alle vragen ingevuld? Zelfinzicht 
zorgt ervoor dat je in staat bent je eigen prestaties in te schatten en taken of 
opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

De ontwikkeling van bewust zijn van je eigen gedrag en het effect daarvan 
op anderen ontwikkelt zich tegelijk met het besef van je eigen ik. Al op heel 
jonge leeftijd worden kinderen zich bewust van zichzelf en daarna 
ontwikkelen kinderen steeds meer inzicht in hun eigen gedrag en de 
gevolgen ervan.

De mate van zelfinzicht ligt voor een groot deel al vast in iemands 
persoonlijkheid. Tot op zekere hoogte kunnen ouders en leerkrachten 
kinderen leren om zich bewust te worden van emoties en gedachten.


Wat deed ik toen? 
Help een kind als het reacties of irritaties van anderen niet begrijpt en je wilt 
dat het kind een volgende keer op tijd zijn gedrag kan aanpassen om 
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diezelfde  negatieve reacties te voorkomen. Dat kun je doen door achteraf 
vragen te stellen over een situatie waarin een probleem ontstond. Maak de 
situatie in dat gesprek zo helder mogelijk en probeer het kind bewust te 
maken van zijn gedrag en de gevoelens en gedachten van anderen. Leg uit 
wat de reactie van de ander betekent. Hij zegt dit en hij bedoelt daarmee dit, 
want hij voelt dit. Probeer het kind zoveel mogelijk zelf te laten invullen en 
focus niet te veel op wat fout ging, maar juist op hoe het een volgende keer 
anders kan. Geef het kind een reminder vlak voor een probleem zou kunnen 
ontstaan; weet je nog wat we hadden bedacht? Probeer het straks eens.


Opruimen 
Als je het idee hebt dat een kind geen idee heeft van het spoor van rommel 
dat hij achter zich maakt, zou je eens met het kind kunnen zitten en helder 
uitleggen wat je verwacht. Ik verwacht dat je je jas op die plek ophangt. Je 
zorgt dat die plek herkenbaar is voor het kind en altijd beschikbaar is. 

Wil je dat het kind zijn laatje opruimt? Maak een checklist voor het opruimen 
van een laatje. Schrijf daar de stappen voor het opruimen stapsgewijs op. Zo 
weet het kind wat er verwacht wordt als je zegt dat hij zijn laatje moet 
opruimen en kun je hem een compliment geven als alle taken van de 
checklist gedaan zijn.


Bovengenoemde functies kun je zien als een mengpaneel, waarbij de 
verschillende schuifjes staan voor de verschillende executieve functies. En 
die staan bij iedereen anders afgesteld: de een kan zich beter aanpassen 
(cognitieve flexibiliteit) of beter dingen onthouden (werkgeheugen) dan de 
andere. Iedereen kent perioden van zwakke zelfsturing, denk aan een nacht 
slecht slapen of als je veel stress ervaart. Bij kinderen zie je dat op hun 
verjaardag: de emoties lopen zo hoog op en de nacht ervoor was ook maar 
kort. Dat zorgt ervoor dat het juist op zo’n dag heel moeilijk is om je in te 
houden of om je ‘goed’ te gedragen. Probeer extra steun te bieden en 
probeer problemen voor te zijn en breng begrip op voor je kind als het even 
niet meer lukt om zichzelf te sturen. 


Het emotiebrein  
Zelfsturing is het resultaat van wat er in de hersenen gebeurt. Een samenspel 
tussen verschillende hersengebieden. Een belangrijk onderscheid is die 
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tussen het denkgedeelte en het gebied waar emoties worden verwerkt. Dit 
zijn fysiek twee verschillende gebieden in de hersenen die nauw met elkaar 
in verbinding staan. De werking kun je zien als twee ‘communicerende 
vaten’: gaan de emoties omhoog, dan zwakt het denken af. En andersom: 
worden de emoties minder, dan wordt het denken sterker. Een balans tussen 
deze twee gebieden zorgt ervoor dat je in staat bent om je gedrag effectief te 
sturen. Kort gezegd: laat je kind even afkoelen als je ziet dat het heel veel 
emoties heeft voordat je gaat praten (=denken).


Emoties zijn fysieke reacties van het lichaam. Wanneer we kijken naar de 
werking van de hersenen, dan zijn er grofweg twee vormen, namelijk primaire 
en secundaire emoties. Primaire emoties zijn automatische reacties die 
worden opgeroepen door de buitenwereld. Je loopt langs een tuinhek en 
vanuit het niets komt er een blaffende hond op je afgerend. Je lichaam geeft 
meteen een schrikreactie vanuit het emotionele brein. Het denkgedeelte is 
daar niet bij betrokken. Naast primaire emoties hebben we ook secundaire 
emoties. Hierbij horen jaloezie, schaamte en medelijden. Deze emoties zijn 
lichamelijke reacties op omstandigheden en situaties die we op een 
bepaalde manier interpreteren. Bij deze emoties speelt het denkgedeelte dus 
een rol. Deze emoties kun je sturen. Het efficiënt sturen van je emoties is 
belangrijk voor het dagelijks functioneren. Soms is het bijvoorbeeld nodig om 
je teleurstelling te verbergen of je boosheid te onderdrukken. Om dat te 
kunnen doen, is het belangrijk dat je je bewust bent van wat er vanbinnen 
gebeurt en dat je in staat bent om daar invloed op uit te oefenen.


Het rustbrein 
Het brein is actief op momenten dat we bewust ons gedrag sturen en deze 
activitiet kost relatief veel energie. Je zou verwachten dat het brein tijdens 
momenten van rust minder activiteit vertoont. Uit recent onderzoek blijkt dat 
tijdens rustmomenten een specifiek netwerk van hersengebieden actief is en 
energie verbruikt. Dit netwerk wordt het rustbrein genoemd. Het rustbrein 
wordt actief als we niets doen, dagdromen, naar buiten staren, terugdenken 
aan dingen die gebeurd zijn, toekomstplannen maken, enzovoort. Daar valt 
piekeren niet onder! Want dan stuur je je gedachten juist actief.

Wetenschappers hebben het rustbrein nog niet zo lang geleden voor het 
eerst beschreven (2002) en er is dus nog niet zoveel over bekend. 
Wetenschappers denken dat het rustbrein belangrijk is voor de organisatie 
van het geheugen en het voorbereiden op de toekomst. Het dagdromen gaat 
meestal over het verleden of de toekomst, in tegenstelling tot het actiebrein 
dat vooral gericht is op de bezigheid van nu. Executieve functies zijn 
betrokken bij bewuste sturing van gedachten en gedrag. De hersengebieden 
die dan actief zijn, zijn precies die gebieden die minder actief zijn tijdens 
dagdromen. Het lijkt er dus op dat het brein twee standen heeft: in actie of 
rust. Het actiebrein is betrokken bij taken die aandacht van nu vereisen, 
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terwijl het rustbrein juist ruimte geeft  aan vrije, originele gedachten over 
verleden en toekomst. 

Het filterbrein 
Het filterbrein is het aandachtssysteem van de hersenen dat aan de slag 
gaat met de informatie uit onze omgeving. De hele dag door hebben we te 
maken met miljarden prikkels: licht, temperatuur, kleuren, vormen, geluiden, 
gezichtsuitdrukkingen, bewegingen, enzovoort. Die miljarden prikkels kunnen 
we nooit allemaal tegelijk verwerken. Het filterbrein bepaalt welke prikkels we 
doorlaten en welke niet. En dat is van verschillende factoren afhankelijk, 
waaronder je persoonlijke interesses en voorkeuren. Het filterbrein werkt bij 
iedereen anders. Sommige mensen ervaren meer prikkels en ervaren ze 
intensiever, dan anderen.
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