
Executieve	  functies:	  	  
Hoe	  werkt	  leren	  leren?	  

Presentatie	  van:	  

Désirée	  Welling:	  Remedial	  Teacher	  basisonderwijs	  
Mireille	  Welling:	  Remedial	  Teacher	  voortgezet	  onderwijs	  



Een	  professioneel	  remedial	  teacher	  (RT-‐er)	  geeft	  op	  maat	  vakkundige	  
hulp	  aan	  leerlingen	  die	  vastgelopen	  zijn	  in	  het	  onderwijsleerproces	  op	  
een	  basisschool	  of	  op	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  Deze	  hulp	  kan	  op	  
school	  worden	  gegeven	  of	  in	  de	  eigen	  praktijk.	  De	  remedial	  teacher	  is	  
een	  bevoegd	  leerkracht	  (PO	  of	  VO)	  en	  heeft	  zich	  gespecialiseerd	  als	  
Master	  SEN	  (special	  educational	  needs).	  

Désirée	  Welling:	  eigen	  praktijk	  Leren	  is	  Leuk,	  RT-‐er	  in	  het	  
basisonderwijs	  en	  moeder	  van	  Lianne.	  

Mireille	  Welling:	  2e	  graads	  docent	  Nederlands	  en	  RT-‐er	  op	  het	  
Varendonckcollege	  in	  Someren.	  

Wie	  zijn	  wij?	  



1.  Wat	  zijn	  executieve	  functies?	  
2.  Hersenontwikkeling	  
3.  Conclusies	  
4.  NLD	  
5.  Tips	  voor	  basisonderwijs	  
6.  Voortgezet	  onderwijs	  
7.  Handige	  sites/	  boeken	  

Inhoudsopgave	  



1.  Planning:	  een	  plan	  kunnen	  maken	  om	  een	  doel	  te	  
bereiken.	  

2.  Organisatie:	  dingen	  kunnen	  ordenen.	  
3.  Timemanagement:	  inschatten	  hoeveel	  tijd	  iets	  kost.	  
4.  Werkgeheugen:	  informatie	  kunnen	  onthouden	  bij	  het	  

uitvoeren	  van	  taken.	  
5.  Metacognitie:	  overzien	  hoe	  je	  een	  probleem	  aanpakt	  ‘Heb	  

ik	  het	  handig	  gedaan?’.	  
6.  Reactie-‐inhibitie:	  nadenken	  voordat	  je	  handelt.	  

Wat	  zijn	  executieve	  functies?	  



7.  Zelfregulatie:	  emoties	  kunnen	  controleren	  en	  sturen	  
8.  Volgehouden	  aandacht:	  ondanks	  afleiding,	  vermoeidheid	  

of	  verveling	  toch	  aandacht	  blijven	  geven	  aan	  de	  taak.	  
9.  Taakinitiatie:	  op	  tijd	  en	  op	  een	  handige	  manier	  beginnen	  

aan	  een	  taak.	  
10.  Flexibiliteit:	  aanpassen	  aan	  nieuwe	  omstandigheden.	  
11.  Doelgericht	  doorzettingsvermogen:	  een	  doel	  kunnen	  

stellen	  en	  niet	  afgeschrikt	  worden	  door	  andere	  
behoeften	  of	  tegengestelde	  belangen.	  

vervolg	  



Timothy	  wil	  een	  helikopter	  met	  KNEX	  bouwen	  met	  een	  
handleiding.	  Na	  een	  kwartier	  haalt	  hij	  zijn	  moeder	  erbij.	  
Het	  lukt	  hem	  niet	  en	  hij	  begint	  te	  gooien	  met	  de	  KNEX.	  
Wat	  vraagt	  dit	  van	  een	  kind?	  

Praktijkvoorbeeld	  



Planning:	  een	  plan	  
kunnen	  maken	  om	  een	  

doel	  te	  bereiken.	  

Organisatie:	  KNEX	  
kunnen	  ordenen/	  

sorteren.	  

Werkgeheugen:	  
Weten	  waar	  welk	  

onderdeel	  voor	  is	  en	  
waar	  je	  gebleven	  bent	  

in	  de	  handleiding.	  

Metacognitie:	  Hoe	  pak	  
je	  dit	  handig	  aan?	  

Zelfregulatie:	  Als	  hij	  
voelt	  dat	  hij	  boos	  wordt	  

om	  hulp	  vragen.	  

Volgehouden	  
aandacht:	  ondanks	  

frustratie	  toch	  
aandacht	  blijven	  

geven	  aan	  de	  taak.	  

Taakinitiatie:	  op	  een	  
handige	  manier	  (via	  de	  
handleiding)	  beginnen	  

aan	  een	  taak.	  



Executieve	  functies	  zijn	  aangeboren.	  Echter,	  ze	  ontwikkelen	  zich	  
samen	  met	  de	  groei	  van	  de	  hersenen.	  We	  vragen	  steeds	  
complexere	  handelingen	  van	  onze	  kinderen,	  bijv.	  

Hersenontwikkeling	  

Leeftijdsperiode	   Ontwikkelingstaak	  

0	  tot	  4	  jaar	   Simpele	  opdrachten,	  zoals	  prulletje	  in	  prullenbak	  doen.	  
Slaapkamer	  onder	  begeleiding	  opruimen.	  
Gedrag	  beïnvloeden:	  ‘Ren	  niet	  zomaar	  de	  straat	  op’.	  

4	  t/m	  8	  jaar	   Opdrachten	  uitvoeren	  met	  een	  reeks	  van	  twee	  of	  drie	  aanwijzingen.	  
Eenvoudige	  klusjes	  of	  zeldulptaken,	  zoals	  aankleden.	  
Gedrag	  controleren:	  ‘Steek	  je	  vinger	  op	  voordat	  je	  iets	  zegt’.	  



Leeftijdsperiode	   Ontwikkelingstaak	  

8	  t/m	  12	  jaar	   Opdrachten	  uitvoeren	  met	  enige	  vertraging	  of	  grotere	  afstand	  
Slaapkamer	  zelf	  opruimen	  
Huishoudelijke	  klussen	  van	  15	  tot	  30	  minuten	  
Korte	  huiswerkopdrachten	  van	  school	  
Dagelijks	  veranderend	  schema	  in	  de	  gaten	  houden,	  bijv.	  naschoolse	  activiteiten	  
Geld	  sparen	  
Gedrag	  controleren	  zonder	  controle	  van	  een	  aanwezige	  volwassenen	  

12	  t/m	  14	  jaar	   Dagelijks	  verantwoordelijkheden	  op	  je	  nemen,	  zoals	  vaatwasser	  uitruimen	  
Oppassen	  op	  jongere	  broertjes/	  zusjes	  
Systeem	  toepassen	  voor	  organiseren	  huiswerk	  
Complexere	  planning	  voor	  school:	  verschillende	  docenten	  en	  lokalen	  
Langetermijnprojecten	  plannen	  en	  uitvoeren	  
Tijdsplanning	  handhaven	  
Geen	  regels	  overtreden	  zonder	  controle	  van	  een	  autoriteit	  

Vanaf	  14	  jaar	   Dagelijks	  op	  efficiënte	  wijze	  werk	  kunnen	  maken	  op	  tijd	  
Tijdsplanning	  kunnen	  opstellen	  en	  volgen	  
Aanpassingen	  kunnen	  doorvoeren	  
Vrije	  tijd	  goed	  gebruiken,	  keuzes	  kunnen	  maken	  tussen	  werk,	  ontspanning	  en	  
noodzakelijke	  activiteiten	  
Roekeloos	  en	  gevaarlijk	  gedrag	  onderdrukken,	  zoals	  vandalisme,	  winkeldiefstal	  



*  Executieve	  functies	  oefen	  je	  niet	  als	  losstaand	  iets.	  Je	  
gebruikt	  het	  in	  combinatie	  met	  leerstof.	  
*  IQ	  is	  niet	  bepalend	  hoe	  een	  kind	  functioneert.	  Het	  gaat	  ook	  

om	  hoe	  je	  met	  de	  leerstof	  omgaat.	  Hoe	  leer	  je?	  
*  Een	  goede	  RT-‐er	  kijkt	  niet	  alleen	  naar	  de	  leerstof,	  maar	  

geeft	  een	  kind	  ook	  handreikingen	  hoe	  hij/zij	  het	  leren	  kan	  
aanpakken.	  
*  Een	  erkende	  RT-‐er	  kun	  je	  vinden	  via	  de	  beroepsvereniging:	  

www.lbrt.nl	  

Conclusies	  



*  Visueel-‐ruimtelijk	  zijn	  NLD’ers	  uitgesproken	  zwak	  terwijl	  ze	  
auditief-‐verbaal	  juist	  goed	  functioneren.	  	  
*  Het	  ontbreken	  van	  inzicht	  en	  overzicht.	  	  
*  Na	  een	  moeizame	  start	  gaan	  ze	  vaak	  technisch	  goed	  lezen	  

maar	  het	  begrijpend	  lezen	  blijft	  moeite	  kosten.	  	  
*  Rekenproblemen	  komen	  veel	  voor.	  	  
*  Visuele	  informatie	  is	  moeilijk	  te	  begrijpen.	  	  
*  De	  fijne	  motoriek	  laat	  te	  wensen	  over	  wat	  zich	  onder	  

andere	  kan	  uiten	  in	  een	  onleesbaar	  handschrift.	  	  
*  Het	  slechte	  ruimtelijk	  inzicht	  maakt	  dat	  ze	  regelmatig	  

verdwalen,	  zelfs	  in	  een	  gebouw	  waar	  ze	  vaker	  komen.	  	  
*  Het	  werktempo	  is	  laag.	  	  

Non-‐verbal	  learning	  Dysability	  
NLD	  



*  Planning	  en	  ordening	  zijn	  moeilijk.	  
*  Uit	  het	  hoofd	  leren	  gaat	  vaak	  goed	  maar	  dat	  is	  een	  compensatie	  

voor	  gebrek	  aan	  inzicht	  .	  
*  Nieuw	  situaties	  leveren	  problemen	  op	  omdat	  die	  om	  overzicht	  

en	  interpretatie	  vragen	  en	  dat	  gaat	  ze	  slecht	  af.	  	  
*  Ze	  dromen	  snel	  weg	  en	  worden	  afgeleid	  door	  plaatjes	  of	  

fantasieën.	  
*  Ze	  hebben	  vaak	  sociaal-‐emotionele	  problemen.	  Ze	  snappen	  non-‐

verbale	  signalen	  als	  gezichtsuitdrukkingen	  niet	  goed.	  Ze	  vatten	  
alles	  letterlijk	  op,	  ook	  grapjes,	  waardoor	  ze	  lang	  niet	  altijd	  mee	  
lachen	  met	  anderen.	  Pesten	  kan	  het	  gevolg	  zijn	  van	  dat	  ‘sociaal	  
onhandige’	  gedrag.	  	  

*  En	  extra	  valkuil	  is	  dat	  ze	  ouders	  en	  leerkrachten	  op	  het	  
verkeerde	  been	  zetten	  omdat	  het	  zulke	  vlotte	  praters	  zijn.	  De	  
verwachtingen	  zijn	  daardoor	  hoog	  gespannen.	  	  

vervolg	  



*  Meichenbaum	  (beertjesmethode)	  

*  Pictogrammen	  http://www.sclera.be	  

*  Rekenkaarten	  van	  Braams	  

Tips	  voor	  basisonderwijs	  



*  Wat	  wordt	  er	  verwacht?	  
*  Waar	  lopen	  jongeren	  tegenaan?	  

Voortgezet	  onderwijs	  



*  Er	  zitten	  ongeveer	  dertig	  leerlingen	  in	  een	  klas	  
*  Daarvan	  hebben	  enkelen	  dyslexie	  en/of	  dyscalculie	  
*  Daarvan	  zijn	  er	  drie	  autistisch	  
*  Daarvan	  komt	  er	  eentje	  uit	  een	  a-‐sociaal	  gezin	  en	  wordt	  

geslagen	  
*  Daarvan	  is	  de	  helft	  kind	  van	  gescheiden	  ouders	  
*  Daarvan	  zijn	  er	  drie	  onder	  behandeling	  van	  een	  psychiater	  

wegens	  beginnende	  of	  intense	  depressie	  
*  Daarvan	  hebben	  er	  twee	  ADHD	  of	  ADD	  
*  Daarvan	  hebben	  er	  een	  paar	  een	  niet	  gediagnosticeerd	  

probleem	  

*  En	  ze	  zijn	  allen	  puber	  

Praktijkvoorbeeld	  



Praktijkvoorbeeld	  



*  Gebruik	  een	  planbord.	  Een	  dagstructuur	  aanbieden	  
geeft	  ze	  vaak	  rust	  en	  duidelijkheid.	  
*  HELP	  ik	  voel	  zoveel:	  Een	  leuk	  en	  praktisch	  boek,	  

geschreven	  door	  C.	  van	  Wensen,	  voor	  kinderen	  die	  
snel	  overprikkeld	  raken	  (een	  vol	  hoofd	  hebben).	  Om	  
samen	  met	  je	  kind	  te	  lezen	  en	  over	  te	  praten.	  Geschikt	  
voor	  kinderen	  van	  7	  tot	  12	  jaar	  ongeveer.	  
*  Toekomst	  gerichte	  begeleiding:	  training	  van	  sociaal-‐

emotionele	  vaardighedenondersteuning.	  
*  Zorg	  voor	  de	  juiste	  huiswerkplek.	  

Tips	  voor	  ouders	  



*  Het	  vollehoofdenboek:	  Het	  vollehoofdenboek	  is	  een	  
werkboek	  dat	  stap	  voor	  stap	  en	  zeer	  inzichtelijk	  uitlegt	  hoe	  
het	  komt	  dat	  je	  een	  vol	  hoofd	  hebt	  en	  geeft	  vele	  tips	  wat	  je	  
hieraan	  kunt	  doen	  en	  hoe	  je	  verdriet	  en	  frustratie	  kan	  
voorkomen.	  
*  Een	  aanrader!	  (zie	  het	  boek:	  Help	  ik	  voel	  zoveel).	  Dit	  boek	  

is	  geschikt	  voor	  kinderen	  vanaf	  ong.	  10	  jaar,	  maar	  ook	  voor	  
volwassenen!	  
*  Verborgen	  regels,	  dagkalender	  voor	  kinderen:	  Een	  

kalender	  die	  je	  op	  je	  bureau	  kan	  zetten	  en	  waar	  iedere	  dag	  
een	  handige	  tip	  of	  regel	  staat	  voor	  de	  sociale	  omgang.	  
Dingen	  die	  men	  niet	  tegen	  elkaar	  zegt	  maar	  de	  zgn.	  
‘ongeschreven	  regels’	  die	  heel	  ondoorzichtig	  zijn	  voor	  
iemand	  met	  NLD.	  Te	  koop	  bij	  uitgeverij	  Pica.	  

Tips	  voor	  leerlingen/kinderen	  



https://www.youtube.com/watch?v=POWmae54SCA	  

werkplek	  



*  Het	  boek	  ‘geen	  blad	  voor	  de	  mond’	  van	  Doris	  Märtin	  biedt	  veel	  
uitleg	  over	  communicatievaardigheden.	  	  Het	  boek	  biedt	  veel	  tips	  
en	  handvatten	  voor	  situaties	  waar	  je	  in	  terecht	  kunt	  komen,	  
zowel	  privé	  als	  op	  je	  werk.	  	  

*  1-‐blikagenda	  voor	  jongeren	  in	  VO:	  De	  1-‐blikagenda	  is	  een	  
uitstekende	  manier	  om	  je	  toetsen	  en	  SO’s	  in	  kleinere	  stukken	  te	  
plannen	  over	  de	  week.	  Kijk	  op	  de	  site	  http://www.1blik.nl/	  

*  De	  structuuragenda	  
*  Vraag	  in	  het	  Voortgezet	  onderwijs	  en	  HBO/	  MBO	  of	  er	  gebruik	  

gemaakt	  mag	  worden	  van	  de	  Daisyspeler	  of	  Sprint/Kurzweil	  
*  Mocht	  een	  opdracht	  onduidelijk	  zijn,	  vraag	  om	  kadering	  van	  de	  

opdracht	  door	  de	  vakdocent.	  
*  Vooral	  in	  het	  Voortgezet	  onderwijs	  en	  het	  HBO	  of	  MBO	  zou	  het	  

voor	  leerlingen	  met	  Noonan/	  NLD	  een	  grote	  hulp	  zijn	  om	  
studiebegeleiding	  te	  krijgen	  van	  een	  studiemaatje	  of	  remedial	  
teacher.	  	  

Op	  school	  



*  https://www.doemaarzo.nl/	  
*  Huiswerkplanner	  

voorbeelden	  



www.schoolplanner.nl	  



Basisonderwijs	  
Pictogrammen:	  www.sclera.be	  	  
Beertjesmethode:	  meichenbaum	  
Rekenen	  automatiseren:	  www.ambrasoft.nl,	  www.rekenweb.nl	  
www.leesmevoor.nl	  
www.taalzee.nl	  en	  www.rekentuin.nl	  
www.gratiskinderboek.nl	  
www.leesplein.nl	  
www.zwijsen.nl	  
www.leestrainer.nl	  
www.meestermichael.nl	  	  
Voortgezet	  onderwijs	  
Picto-‐agenda:	  www.doemaarzo.nl/pictogrammen	  	  
Structuuragenda	  A4	  formaat:	  www.schoolplanner.nl	  
Woordjes	  leren:	  www.wrts.nl	  
Nederlandse	  taal:	  www.jufmelis.nl	  

Handige	  sites	  voor	  Leren	  Leren	  



Basisonderwijs:	  
Gedrag	  is	  uitvoering	  van	  Diana	  Smiats&	  Mariëtte	  Huizinga	  
Executieve	  functies	  bij	  kinderen	  en	  adolescenten	  van	  Peg	  Dawson	  en	  Richard	  Guare	  
AD(H)D	  survivalgids	  van	  John	  F.	  Taylor	  
Mijn	  kind	  heeft	  NLD	  van	  Karl	  Baert&	  Gudrun	  Vanderbeck	  
Coachen	  van	  kinderen	  en	  adolescenten	  met	  zwakke	  executieve	  functies	  van	  Peg	  Dawson	  en	  
Richard	  Guare	  
Kids’Skills	  van	  Ben	  Furman	  

Voortgezet	  onderwijs:	  
Ik	  leer	  beter	  leren	  (werkboek)	  van	  Inke	  Brugman&	  Lenneke	  Bazen	  
Zo	  is	  leren	  leuk,	  handige	  tips	  voor	  het	  maken	  van	  huiswerk	  van	  Wolfgang	  Endres	  e.a.	  
Leren	  leren	  met	  Reflecto	  van	  Pierre	  Paul	  Gagné	  en	  Louis-‐Philippe	  Longpré	  
Huiswerk	  maken	  zonder	  ziek	  te	  worden	  	  van	  Walter	  Dons	  
Zeg	  vaarwel	  tegen	  uitstel	  (en	  wel	  meteen)	  van	  Espeland&	  Verdick	  
Organiseer	  jezelf	  van	  Janet	  S.	  Fox	  
Hadden	  Dino’s	  ook	  al	  Stress!?	  Van	  Wendy	  Peerlings	  

Boekentips	  


