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Executieve functies is een verzamelterm 
voor denkprocessen (functies) die 
belangrijk zijn voor het uitvoeren (de 
executie) van sociaal en doelgericht gedrag. 



Executieve functies omvatten het 
vermogen om:

• Weerstand te bieden aan impulsen.
• Efficiënte plannen te maken.
• Om te gaan met verandering.
• Actief je geheugen te gebruiken.
• Inzicht te hebben in je eigen gedrag en 

houding.
• Effectief om te gaan met emoties.



Werkgeheugen



Emotieregulatie



Het filterbrein is het 
aandachtssysteem dat bepaalt welke 
prikkels we doorlaten en welke niet.

Dat hangt mede af van wat je 
interessant vindt. Het filterbrein 
werkt bij iedereen anders. Sommige 
mensen ervaren meer prikkels en 
ervaren ze intensiever dan anderen.



Het rustbrein is als je niets doet, dagdroomt, 
staart, terugdenkt aan wat er eerder gebeurd is, 
toekomstplannen maakt, enzovoort.

Neurowetenschappers denken dat het rustbrein 
een rol speelt bij de organisatie van het 
geheugen en het voorbereiden op de toekomst.





Stimuleren en 
compenseren



Executieve functies kun je niet trainen, 
maar je kunt wel vaardigheden aanleren.



Je kunt zwakke executieve functies 
compenseren door aanpassingen in de 
omgeving.



Hoe compenseer je 
in de klas?



Voorspelbaarheid, structuur en een 
positieve omgeving zijn de belangrijkste 
ingrediënten om leerlingen te helpen.

Hoe zwakker de zelfsturing, hoe meer 
behoefte er is aan ordening, structuur en 
voorspelbaarheid. Dit geldt zowel voor 
kinderen als volwassenen.







Hoe compenseer je in de klas?

• Zorg voor een duidelijke dagplanning.
• Maak opdrachten duidelijk.
• Houd rekening met de beperkte focus.
• Wees helder in je communicatie.
• Bouw routines in.
• Zorg voor een zelfsturingsvriendelijk lokaal.









Het stoplicht



Hoe stimuleer je 
in de klas?



Bied een rijke omgeving met veel 
ervaringen.

Inspireer!

Door ervaringen op te doen ontdek je meer over jezelf.
En: use it or lose it. Work that brain!



Hoe stimuleer je zelfsturing?

• Leer kinderen om langzaam te denken.
• Maak gebruik van een denkstappenplan

of afvinklijst.
• Visualiseer het denken.
• Stimuleer het denken over jezelf.
• Laat kinderen zelf (en bewust) kiezen.
• Geef voldoende gelegenheid voor 

reflectie.











De ppt van deze bijeenkomst vind je op:

www.beukeronderwijs.nl/executievefuncties2



Bedankt dat je er was! 
We hopen je weer te zien op dinsdag 5 april 2022.


