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Workshop 

Executieve 

Vaardigheden



Ken jij?
iemand die vaak zijn spullen niet bij zich heeft
iemand die vaak te laat komt
iemand die alles roept wat er in hem opkomt
iemand die echt wel wil maar toch niets aflevert
iemand die snel afgeleid is…..



Mijn tent is top



Executieve functies
reactie-inhibitie

werkgeheugentaakinitiatie

doelgericht     
doorzettingsvermogenvolgehouden aandacht

emotieregulatie

metacognitie

flexibiliteit

organiseren

plannen/prioriteren

timemanagement



Het puberbrein

ontwikkelt zich pas goed  in de 
puberteit

niet bij iedereen even snel!!!!!



Ontwikkelen vaardigheden

Noodzaak?

https://youtu.be/SU6bd9OZ5C8



Reactie-inhibitie
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Werkgeheugen
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Oefening 





Executieve functie Spel/opdracht
Werkgeheugen - Presentatie zonder woorden

- Memory
- De speech

Reactie-inhibitie - Halli Galli
- Schroefje voor schroefje

Emotieregulatie - Emoties raden
- Confusion spel

Volgehouden aandacht - Van 1 tot er met. . . 
- Ik zie ik zie wat jij niet ziet
- De appeltjes-test

Taakinitiatie - Handleiding
- Wait but why?

Planning - Plan je vrij 
- Dat bepaal ik zelf wel

Organisatie
- Spel zonder grenzen
- Plan je vrij 
- Wie betaalt wat?
- Puzzelen

Timemanagement - Gokje
- Race tegen de klok

Doelgericht doorzettingsvermogen - Valkeniersknoop
- Hexagram oplossen

Flexibiliteit - Mijn tent is top
- Alles overhoop

Metacognitie - 1001 Oplossingen
- Electric Crossing
- Rivercrossing



Executieve functie Hoe coaching elke executieve functie aanpakt
Planning/prioritisering ∙ Leerling wordt gevraagd om een plan te ontwikkelen om gewenste doelen te bereiken.

∙ Maken van een dagelijks huiswerkplan.

Metacognitie ∙ Leerling staat stil bij mogelijke obstakels die het bereiken van doelen kunnen belemmeren en om 
manieren te bedenken om deze uit de weg te ruimen.

∙ Leerling wordt gevraagd om te beoordelen hoe het plan van de vorige dag is verlopen en hoe de kans 
op succes kan worden vergroot als daarbij problemen waren.

Timemanagement Deze functie wordt ontwikkeld door dagelijks plannen te maken. De coach laat leerling inschatten hoeveel tijd 
elke taak vergt en te bedenken hoe buitenschoolse activiteiten (baantjes, vrienden, sporten) kunnen worden 
gecombineerd met het maken van 
huiswerk (studeren en werken aan langetermijn opdrachten).

Organisatie Coach kan huiswerk gebruiken om  leerling te helpen bij het ontwikkelen van organisatorische vaardigheden.

Emotieregulatie Leerling leert om te gaan met frustraties die ontstaan door obstakels die het behalen 
van doelen of succesvol realiseren van dagelijkse planning belemmeren.

Flexibiliteit Obstakels uit de weg ruimen, samen met de coach aan opdrachten te werken.

Taakinitiatie Uitpluizen wanneer leerling precies aan een taak begint en de discipline kan opbrengen om de taak ook af te 
ronden.

Volgehouden aandacht Leerling oplossingen laten bedenken hoe hij/zij zijn aandacht bij een bepaalde taak kan vasthouden.

Werkgeheugen Door leerling te vragen een dagelijks plan te maken, zet hen aan om al het werk te onthouden dat ze moeten 
doen, incl. hw en langetermijnopdrachten. Het dagelijkse plan moet het geheugen van leerlingen opfrissen, 
zodat ze hun taken op tijd afmaken.

Reactie-inhibitie Door een plan te maken en te leren om doelen te bepalen en te behalen, leert de 
leerling om verleiding te weerstaan om impulsief iets leuks te gaan doen dat niets met 
zijn taak te maken heeft. 



Ervaringsgerichte oefening



Afronding 

Wwat heeft jou vandaag geraakt?

Waar wil je mee aan de slag?

Heb je nog vragen?



Meer weten?


