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Welke executieve functies er zijn

Wat het belang van executieve
functies is

Hoe je deze kan inzetten in je
klasomgeving
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Executieve functies zijn vaardigheden
en denkprocessen die ons helpen ons
gedrag te plannen en uit te voeren =

zelfsturing.
 

De term 'executieve functies' lijkt
ingewikkeld, maar dat komt omdat

de term direct vertaald is uit het
Engels. 

To execute betekent 'doen' of
'uitvoeren'. 







" L E E R  H E T  H E N

Z E L F  T E  D O E N " .

- Maria Montessori



Recent neuropsychologisch onderzoek heeft aangetoond dat juist
deze executieve functies een belangrijke basis vormen voor het
‘schoolse leren’ en voor het leergedrag in het algemeen. Anders
gezegd: kinderen hebben er bij het leren lezen, schrijven en rekenen
baat bij als hun executieve functies goed zijn ontwikkeld. 

Executieve functies zorgen voor adequaat leergedrag en bepalen zo
in sterke mate het schoolsucces.

Het belang van Executieve functies



Trainen van executieve
functies





Welke EF zijn er?



Inhibitie



Werkgeheugen



Flexibiliteit



Emotieregulatie



Planning &
organisatie



Taakinitiatie



Metacognitie



Alle EF zijn met
elkaar

verbonden







Wanneer
gebruiken
we EF op
school?



Goede EF zijn dus een voorwaarde om
tot leren te komen. 

Ze moeten dus getraind worden, net
zoals lezen, rekenen, schrijven, …







Onderliggende 
oorzaken



Modelling





Rust in de klas



Spelen is leren en
leren is spelen









Wat houdt elk van deze EF in? (uitgebreid)
De ontwikkeling van de EF volgens leeftijd
Hoe herkennen in je klas? Hoe je klas EF vriendelijke inrichten?
Welk gedrag/houding hoort bij een goed ontwikkelde EF?
Welk gedrag/houding wijst op een minder of niet ontwikkelde EF?    
Hoe ga ik deze EF observeren?
Hoe kan ik de EF versterken?
Welke spelletjes/activiteiten kan ik doen om EF te ontwikkelen?

Wat kan je onder meer verwachten van de online training?

Training: Executieve functies

www.tzonnekindacademy.com/executievefuncties


