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Mensen met executieve vaardigheden zijn gelukkiger?



Neuropsychologie



De executieve 
vaardigheden



Begeleiding



Erikson (gegeneraliseerd)
Jaren fase ontwikkeling omgeving

0 tot 2 vertrouwen Hechting met opvoeders Omgeving is veilig

3 tot 5 autonomie Ontwikkeling van de wil
Plaats verwerven in de 

omgeving

6 tot 12 Initiatief/leiding
Ontwikkeling van veel 

executieve vaardigheden
Controle over omgeving

13 tot 18 identiteit persoonlijkheid Zoeken naar welke omgeving

18 tot 25 intimiteit
Relaties (zowel persoonlijk 

als werk)
Commitment aan de omgeving

25 tot 45 productiviteit
Optimale benutting van 

(Executieve) vaardigheden
Bepalen van de omgeving

> 45 tevredenheid Reflectie en evaluatie Betekenis in de omgeving



Tijdlijn ontwikkeling executieve functies

0 tot 2

inhibitie.

3 tot 5

Cognitieve flexibiliteit

6 tot  9

Plannen en 
vooruitdenken

10 tot 14

zelfevaluatie

15 tot 17

Groeien en verder 
ontwikkelen

18 tot 25 26 tot 45 > 45

Optimaal gebruik

AchteruitgangVerfijning door 

reflectie 



Welke  hersenfuncties kennen we?
• Vitale functies

• Verwerken van zintuiglijke waarneming

• Emotionele functies

• Motorische functies

• Geheugenfuncties

• Taalfuncties

• Denkfuncties 

• Executieve functies



Prikkels                                            Gedrag 

Executieve functie
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De veelheid aan informatie neemt toe



Executieve 
vaardigheden



Responsinhibitie.
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Emotieregulatie



Volgehouden 
aandacht.



Planning en 
prioritering



Organisatie



Time management



Doelgerichtgedrag



Flexibiliteit.



Creativiteit



Prosociale
houding



Mengpaneel



Groep 6 
donderdag 8.30



1. Inhibitie – onderdrukken van primair gedrag

2. Werkgeheugen – selectief gebruik van kennis

3. Emotieregulatie – omgaan met heftige gevoelens

4. Volgehouden aandacht – geconcentreerd doorgaan

5. Taakinitiatie – initiatief nemen 

6. Planning & prioritering – hoofd- en bijzaken herkennen

7. Organisatie – taak en hulpmiddelen organiseren

8. Timemanagement – deadlines halen

9. Doelgericht gedrag – doelen stellen en je er aan houden

10.Flexibiliteit – omgaan met tegenslagen

11.Metacognitie – kritisch naar jezelf kunnen kijken

12.Creativiteit – zoeken naar nieuwe mogelijkheden 

13.Pro-sociale houding – vaardigheden inzetten met oog voor de ander



Begeleiding



Hoe pak je het aan?



Aanwijzen – signaleringslijsten (BRIEF-2 screener)

Benoemen - oordeel niet, ik zie …..

Concretiseren – a.d.h.v. voorbeelden

- wat deed je?

- wat was de uitkomst?

- ben je daar tevreden mee?

Wees voorzichtig met “waarom”

Bewustwording
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Blijvend

• evaluatiegesprekken

• gedrag bij anderen benoemen

• afvinklijstjes

• scaffolding (sjabloon)

• mindmap

• routines

• m.b.v. spelletjes, (memory, kaarten)

• samen iets doen(b.v. iets bakken)

• haak in op belangstelling/aandacht

• licht anderen/verzorgers in             

• (veel) complimenten/belonen



Samenvatting



Bedankt

www.kinderpsy.nl/trainingsbureau

http://www.kinderpsy.nl/trainingsbureau

