
Executieve 
Functies

‘De leerling kent zichzelf het beste’



Executieve functies zijn de ‘regelfuncties’, de 
denk- en doe processen die je ziet in allerlei 
vaardigheden. Je hebt ze nodig om activiteiten 
te plannen en aan te sturen. Ze helpen bij 
allerlei soorten taken en zorgen voor effectief, 
sociaal/menselijk en bewust gedrag.

Het begrip executieve functies (vanaf nu 
afgekort tot ef’s) is een overkoepelende term 
waar verschillende vaardigheden bij 
betrokken zijn. Denk hierbij aan planning, 
werkgeheugen, aandacht, zelfbeoordeling, 
impulsonderdrukking en zelfstandigheid. 

Hieronder zijn alle ef’s weergegeven in 
een kleurenpalet.

EF kleurenpalet vereenvoudigde begrippen, slo.nl



Binnen Focus proberen wij de ef’s 
bij leerlingen te versterken door 
de leerling aan te leren hoe hij zijn 
gedrag, gedachten en emoties 
doelgerichter kan aansturen.

Door te oefenen en inzicht te 
geven in eigen gedrag zal de 
leerling zijn regelfuncties 
versterken, bijvoorbeeld door de 
Rots & Water training of 
coachgesprekken. Door de leerling 
‘hoe-vragen’ te stellen (‘Hoe ga je 
nu verder om…?’) oefenen we in 
de praktijk. Dit is vergelijkbaar met 
sporten: hoe vaker je het doet, hoe 
beter je wordt. Een techniek die 
thuis door ouders/verzorgers ook 
goed ingezet kan worden!

Door leerlingen tijdens het coach-
gesprek, de lessen Rots & Water 
en in de reguliere lessen meer 
inzicht te geven in hun zwakke en 
sterke ef’s, ontdekken leerlingen 
zelf of de strategie voor hun werkt, 
aangepast, dan wel verbeterd 
moet worden. Ze ontdekken zelf of 
de nieuwe aanpak voor hen werkt. 

Neem bijvoorbeeld een leerling 
die zijn huiswerk niet gemaakt 
heeft. Misschien lukte het niet de 
benodigde informatie te 
verwerken, had hij/zij niet genoeg 
doorzettingsvermogen of ging het 
fout bij de planning. Wat heeft de 
leerling dan nodig om op de juiste 
weg te komen? Daarnaast verschilt 
het beheersen van executieve 
vaardigheden per situatie. Soms 
lukt het goed om rustig te blijven, 
maar heb je daar op een ander 
moment juist moeite mee.



Kijktip! Leestip!

https://www.slo.nl/thema/meer/
werken-executieve-vaardigheden/ 

Wilt u meer weten over executieve functies 
en hoe u dit als ouder/verzorger kunt inzetten 
bij uw kind? Zie de bovenstaande kijk- en leestip, 
ook u kunt uw kind hierin ondersteunen.

Mocht u verdere vragen hebben over executieve 
functies binnen Focus, stel ze gerust aan de 
stamgroepcoach!


