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Executieve functies
in het kleuteronderwijs. 

Hoe? Zo! 

VLOR – seminarie 

01-04-2022

Sanne Feryn & Johan De Wilde

Wat zijn executieve 
functies? 

Welke rol spelen ze in 
het onderwijs aan het 

jonge kind? 

Wat is zelfsturing?
Samenwerken

Terugkijken 
en reflecteren

Plan bijsturen

Initiatief nemen

Flexibel zijn

Regels en 
instructies 

onthouden 
en opvolgen

Probleemoplossend denken

Impulsen 
beheersen

Aandacht richten

Plannen 
en vooruitkijken

Zelfsturing is de mogelijkheid om je 
emoties, gedachten en gedrag te 

managen, te monitoren, onder controle te 
houden … om tot sociaal en doelgericht 
gedrag te komen in het dagelijks leven 

(Smidts & Huizinga, 2013).

?
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Executieve functies

= hogere controlefuncties in de hersenen die 
je gedrag ‘sturen’

Impulscontrole is…

Inhibitie

In staat zijn enerzijds ongepast gedrag of niet-
relevante prikkels te onderdrukken en 

anderzijds selectief je aandacht te richten.

Werkgeheugen is… 

Het werkgeheugen stelt je in staat om 
informatie tijdelijk vast te houden, terwijl je 

tegelijkertijd andere handelingen of 
bewerkingen uitvoert.
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Werkgeheugen

FONOLOGISCH KANAAL

VISUEEL-RUIMTELIJK KANAAL

Cognitieve flexibiliteit

De cognitieve flexibiliteit verwijst naar het zich 
vlot kunnen aanpassen en wisselen van regels 

in nieuwe situaties. 

Het snel en accuraat wisselen tussen het 
uitvoeren van twee (of meer) verschillende 

taken.

Shifting

De ontwikkeling van EF De ontwikkeling van EF 
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EF hebben we constant nodig Schoolse 
vaardigheden 

(rekenen en 
leren lezen) Sociaal-

emotionele 
ontwikkeling

Schoolrijpheid
+ basis voor 
“leren leren” Succes op 

lange termijn 
(job, gezondheid,…)

Nature 
(rijping)

Nurture
(stimulerende 

omgeving)

EF-
ontwikkeling

Welke 
ondersteuning 
heeft het jonge 

kind nodig bij de 
EF-ontwikkeling?
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Werken aan EF

SCAFFOLDING
Scaffolding

= stelselmatig afbouwende (verbale) begeleiding
Toegepast op EF / zelfsturing

Externe 
spraak van 
leerkracht

Externe 
spraak van 

kleuter

Innerlijke 
spraak van 

kleuter
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De lege EF-bril

Meer weten? Onze focus = EF-ondersteuning 
als onderdeel van de brede 
basiszorg waar alle kleuters 
baat bij hebben (preventie).

Resultaten BRIEF-P
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Risicogroep voor vertraagde of minder sterke 
EF-ontwikkeling:

• Indicatorleerlingen (laag opleidingsniveau moeder)
• Kinderen die opgroeien in toxische stresssituaties
• Kinderen met een (vermoeden van) een gedrags-, leer-

en/of ontwikkelingsstoornis
• …

Je EF-bril op zetten, samen met ouders

Handvaten voor schoolteams vanuit 3 

uitgangspunten: 

1. Plaats de EF-gerelateerde vraag van de 

ouders centraal

2. Neem initiatieven om ouders thuis te 

betrekken

3. Ga met ouders in gesprek over de EF-

ontwikkeling van hun kind tijdens formele en 

informele oudermomenten

Themanummer van het 
Tijdschrift Caleidoscoop 
(2021, december 2021).

Kaartenset
(download bij het 
boek)

Je EF-bril 
opzetten in het 

kleuteronderwijs. 
Haalbaar?

Professionaliseringsaanbod vanuit Odisee

Rood: schooljaren 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022
Paars: reeds gepland voor schooljaar 2022-2023
Zwart: intensieve trajecten / onderzoeksscholen in Aalst (16) en Sint-Niklaas (13)

Haalbaar? 

Ja! 

• Leerkrachten ervaren het werken aan EF met hun kleuters als 

nodig en herkenbaar. 

• Het didactisch kader sluit sterk aan bij de huidige werking / 

didactiek van het kleuteronderwijs.

• We hebben uitdrukkelijk aandacht besteed om in de taal van 

kleuterleerkrachten te spreken.

• Van meet af aan aandacht voor self-efficacy bij leerkrachten 

… onderbouwde en duurzame professionalisering (op 

maat van een kleuterschoolteam, langdurig traject, 

waarbij leerkrachten aan de slag gaan met de inhouden, 

hun eigen interactiestijl onder de loep durven nemen en 

hierbij gecoacht worden door experten die eenzelfde 

taal spreken).

Haalbaar mits… 



8

Als ik minister van 
onderwijs zou 

zijn…

Als ik minister van onderwijs was…

• zou ik EF als integraal deel zien van kwaliteitsvol 
kleuteronderwijs

• door het gebruik van een eenduidig begrippenkader (we 
moeten eenzelfde taal spreken)

• door EF expliciet op te nemen in de ontwikkelingsdoelen voor 
het kleuteronderwijs

• door EF-ondersteuning mee te nemen in de evaluatie van 
kwaliteitsvol kleuteronderwijs (door onderwijsinspectie, zie hefbomen en 
bepalende factoren onderzoek kwaliteitsvolle kleuterparticipatie) 

• en zou ik daarom inzetten op
• meer duurzame en onderbouwde 

professionaliseringstrajecten (incl. coaching) op maat van 
kleuterschoolteams 

• het inbouwen van het EF-verhaal in elke lerarenopleiding 
kleuteronderwijs (EBA KO)

Bedankt voor uw aandacht. 
Vragen? Reacties?

www.ef-bril.be 

sanne.feryn@odisee.be

johan.dewilde@odisee.be


