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Cognitieve functies in relatie tot de executieve functies 
 
 
Dit artikel is een verzameling van verschillende bronnen, ik heb hierin op een eclectische 
wijze getracht een samenvatting te geven en de relatie te leggen tussen de cognitieve 
functies en de executieve functies. Dit artikel heeft niet de pretentie een methode te zijn die 
direct toepasbaar is in de praktijk. Hopelijk voorzie ik u hiermee de informatie kritisch te zijn 
m.b.t. het inzetten van cognitieve functies en executieve functies. Veel leesplezier. 
 
Emiel van Doorn 
 
 
 

 
Citeren als: Doorn, Emiel van (2018). Cognitieve functies in relatie tot de executieve functies Bodegraven, StiBCO 
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Korte omschrijvingen m.b.t. de Executieve functies  
 
• De executieve functies horen bij het denkvermogen (cognitie). 

• Executieve functies worden ook wel zelfregulerende functies genoemd. 

• Het oplossen van verschillende dagelijkse problemen vraagt de beheersing van executieve 
functies. 

• Executieve functies zijn die capaciteiten die een mens in staat stellen met succes 
onafhankelijk, doelgericht en zelfregulerend gedrag te vertonen. 

• Elk mens maakt gebruik van executieve functies; we kunnen niet zonder. 

• De term ‘executieve functies’ is een verzamelnaam voor denkprocessen (cognitieve functies) in 
het brein die belangrijk zijn voor het denken (cognitie) en het uitvoeren (executie) van sociaal, 
efficiënt en doelgericht gedrag. 

• De term komt uit de neuropsychologie en heette eerst de frontale functies en vanaf de jaren 90 
van de twintigste eeuw worden het de executieve functies genoemd. 

• OESO voor het onderwijsdomein: De ‘niet cognitieve functies’ ofwel de executieve functies    
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Geschiedenis 
 
Aleksandr Romanovich Luria  

• De Rus Aleksandr Romanovich Luria en de Amerikaan Joaquin Fuster hebben 
de basis gelegd voor de theorie waarin executieve functies werden verbonden 
met de prefrontale cortex.  

• In 1924 ontmoette Luria Lev Vygotsky, die hem en zijn werk zeer zouden 
beïnvloeden.  

• Samen met anderen begonnen ze een nieuw type psychologie te ontwikkelen.  

• Hun benaderingswijze wordt ‘culturele’, ‘historische’, en ‘instrumentele’ 
psychologie genoemd en onderzoekt psychische processen, waarbij er sprake 
is van een grote nadruk op taal. 
 

• Luria's belangrijkste werk begon in 1930, toen hij verschillende psychische processen 
onderzocht (waaronder waarneming, probleemoplossing en geheugen). 

• Tijdens WOII was Luria zeer waardevol voor de Sovjets wegens zijn grote kennis op het gebied 
van denkprocessen.  

• Luria heeft in zijn boek ‘The Working Brain’ een belangrijke theoretische bijdrage geleverd aan 
de neuropsychologie. In dit boek beschrijft hij zijn theorie. 

• Hij geeft aan dat er drie belangrijke functionele systemen in de hersenen werkzaam zijn: 
1. een activatiesysteem. Dit systeem is het waarschuwingssysteem van de hersenen en is 

altijd actief. Wanneer het lichaam in gevaar is, stuurt het 
activatiesysteem direct een signaal naar de middenhersenen. De 
hersenstam helpt ons ook onze aandacht te richten op het gevaar. 

2. een systeem voor ontvangst en verwerking van informatie uit de 
buitenwereld. 

3. een systeem voor programmering, controle en verificatie van 
handelingen. 
 

• Luria heeft met zijn werk de basis gelegd voor wat later door anderen is 
uitgewerkt onder de term ‘executieve functies’. 

 
 
 
 

• Werkgeheugen en uitvoerende taken (executieve functies) zijn gerelateerd, maar hebben 
een uiteenlopende theoretische en experimentele afkomst. Executieve functies hebben haar 
oorsprong in Neuropsychologie, met name in het werk van Alexander Luria. Hoewel de 
term ‘executieve functies’ komt van Lezak (1982), was Luria de eerste auteur die het 
conceptualiseerde. Luria (1966) was een prominent Sovjet neuropsycholoog hij stelde dat de 
verbindingen tussen de frontale kwabben (of de prefrontale cortex) het executief 
functioneren en het kunnen problemen oplossen bepalen. 
 

• Luria  

• onderzocht en documenteerde het gedrag van individuen die schade aan de frontale kwab 
hadden.  Ze probeerden een probleem op te lossen wat niet lukte en concludeerde dat 
probleemoplossend gedrag afhankelijk is van een aantal essentiële vaardigheden, of 
executieve functies, die afhankelijk waren van de frontale kwabben.  
 

• Luria beschreef de belangrijkste onderdelen van het executief functioneren als: anticipatie 
(realistische verwachtingen formuleren en gevolgen overzien), planning (organisatie), 
uitvoering (flexibiliteit en volhouden) en zelf-monitoring (emotionele controle en erkennen 
van gemaakte fouten). 

 
www.ncbi.nlm.nih.gov – Frontiers in Psychology, Executive Functions and the Improvement of Thinking Abilities: The 
Intervention in Reading Comprehension (February 2016) 

 

 
  



www.stibco.nl  executieve functies en cognitieve functies  

 

©StiBCO/Emiel van Doorn 4 relatie executieve functies + cognitieve functies 

 
Muriel Deutsch Lezak  

• Luria heeft de basis gelegd voor de theorie waarin executieve functies 
werden verbonden met de prefrontale cortex. De Amerikaanse 
neuropsychologe Muriel Lezak is degene geweest die dit 
psychologisch construct de term ‘executieve functies’ meegaf. 
Overigens is ‘executief functioneren’ een multidimensionaal construct 
waar vele onderzoekers andere opvattingen over hebben. 

• Lezak deelt het executief functioneren op in 4 componenten:  
1. Wilskracht (volition) 
2. Planmatigheid/plannen (planning) 
3. Doelgericht handelen/doelgerichte activiteit (purposive action) 
4. Effectieve prestaties/doeltreffende activiteit (effective performance) 

• Uit Lezak haar theorie kan worden opgemaakt dat deze vier componenten met elkaar 
samenhangen, maar conceptueel van elkaar gescheiden kunnen worden. Lezak maakt dit 
conceptuele onderscheid om het inzichtelijk te maken. 

 
Executieve functies versus cognitieve functies volgens Muriel Deutsch Lezak  
1. Als de executieve functies intact zijn, maar toch enkele cognitieve functies deficiënt zijn, dan 

kan het individu nog steeds onafhankelijke, doelgericht en zelfregulerend functioneren. 
2. Wanneer de executieve functies zijn aangetast, zal het individu niet in staat zijn voor zichzelf te 

zorgen, geen betaald/zinvol werk kunnen verrichten of normale sociale contacten 
onderhouden.  
Hoe goed de cognitieve functies ook ontwikkeld zijn of hoe hoog de persoon ook scoort op een 
intelligentietest.  

3. Bij cognitieve tekorten gaat het meestal om specifieke functies of betreft het problemen op 
specifieke functionele gebieden.  
Problemen met executieve functies hebben invloed op alle terreinen van het functioneren en 
handelen.  
De executive stoornissen hebben rechtstreeks invloed op het cognitief functioneren; op 
gebieden als starten met een taak, leerstrategieën, plannen, uitvoering van simpele cognitieve 
taken en het controleren van het eigen werk/gedrag. 

 
Storingen in de executieve functies Muriel Deutsch Lezak  
1. Storingen in de executieve functies zijn vaak (relatief) makkelijk zichtbaar, want (de mate van) 

zelfcontrole en de zelfhandhaving is afwezig of gaat achteruit.   
2. Ook meer psychosociale problemen die lastiger te herkennen zijn kunnen wijzen op 

verstoringen in de executieve functies. Er wordt dan gedoeld op psychosociale problemen als 
uitstelgedrag, verminderende/afwezige motivatie, verstoring in planmatig werken en het in de 
verkeerde volgorde uitvoeren (deze vormen allen de basis voor doelgeörienteerd gedrag).   

3. Een bijkomend probleem is dat de onderzoekssituaties waarin men tot deze resultaten komt en 
waarin personen geobserveerd worden, vaak (voor)gestructureerd zijn, waardoor herhaaldelijk 
tot een verkeerde conclusie wordt gekomen en een individu lui of ongemotiveerd wordt 
genoemd.  

4. Een (gestructureerde) onderzoekssituatie kan er dus toe leiden dat het probleemgedrag van 
een individu (stoornis in de executieve functies) verkeerd benoemd wordt.  

5. Een verstoring van de executieve functies kan leiden tot dezelfde globale IQ-score;  

• echter lagere scores op enkele subtesten is ook mogelijk;  

• verstoringen in cognitieve functies zullen echter altijd op 
specifieke subtesten verminderde scores laten zien.  
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Executieve functies - onderzoeken Muriel Deutsch Lezak  
1. Stoornissen in de executieve functies worden vaak onderzocht op basis van hun effecten op de 

cognitieve functies, cognitieve capaciteiten of persoonlijkheidstrekken en niet door middel van 
testen die strikt executieve functies meten. Aparte testen voor executieve functies zijn er bijna 
niet. 

2. In een onderzoekssituatie structureert de onderzoeker de situatie (hij/zij bepaalt wanneer de 
test begint, wanneer die klaar is, wat er gedaan moet worden, benoemt de kaders, plant en 
initieert gedrag). Dit zijn precies die elementen waar mensen met verstoringen in de executieve 
functies moeite mee hebben. Dus testen maken (met regelmaat) verstoringen in de executieve 
functies niet zichtbaar, vanwege de aard van de testsituaties. Dit vergt van de onderzoeker 
extra klinische, observeringsvaardigheden 

 
 

Wanneer zijn executieve functies vereist? 
 
De psychologen Don Norman en Tim Shallice (1986) hebben 5 soorten situaties geschetst waarin 
gewone routinematige activatie van gedrag niet voldoende is, en executieve functies vereist zijn 
om tot een optimale prestatie te komen.  
 
Dit zijn achtereenvolgens: 
1. situaties waarbij planning en besluitvorming vereist is 
2. situaties waarbij bijsturing en foutencorrectie van gedrag nodig is 
3. nieuwe vormen van gedrag of nieuwe opeenvolgingen van handelingen 
4. gevaarlijke of technisch moeilijke situaties 
5. situaties waarbij ingeroest gedrag of gewoontes moeten worden doorbroken 

 
 

Waak voor labelen 
 
Elk mens gebruikt de executieve functies; we kunnen niet zonder. Veel kinderen/jongeren hebben 
moeite met de executieve functies. Ze zijn bijvoorbeeld niet goed in plannen, initiatief nemen, 
geconcentreerd werken onder tijdsdruk en in andere zaken die met de executieve functies te 
maken hebben. We moeten er echter voor waken te snel een ‘label’ op deze kinderen en jongeren 
te plakken. Zeker bij kinderen/jongeren met ADHD/ASS lopen we dit risico. Wellicht liggen onder 
de deficiënte executieve functies nog lagere/andere cognitieve functies die onvoldoende 
ontwikkeld zijn om executieve functies efficiënt en effectief in te zetten. 
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Verschillende ordeningen van executieve functies in Nederland 
 
Er is een wijdverbreide overeenstemming bij deskundigen over de complexiteit en het essentiële 
belang van executieve functies voor het uitvoeren van adequaat en zinvol gedrag. Er is discussie 
over welke componenten exact vallen onder de term executieve functies. Er zijn verschillende 
systemen voor het ordenen van executieve functies De indeling die er is varieert van vier tot vijftien 
soorten executieve functies.  
 

Aleksandr Romanovich Luria  
1. Anticipatie  
2. Planning  
3. Uitvoering  
4. Zelf-monitoring 

Muriel Deutsch Lezak  

1. Wilskracht 
2. Planmatigheid/plannen  
3. Doelgericht handelen/ 

doelgerichte activiteit 
4. Effectieve prestaties/ 

doeltreffende activiteit 

Breinsleutels 
1. Werkgeheugen 
2. Inhibitie 
3. Flexibiliteit 
4. Planning 

Slim maar…  
1. Respons-inhibitie 
2. Werkgeheugen 
3. Emotieregulatie 
4. Volgehouden aandacht 
5. Taakinitiatie 
6. Planning/prioritering 
7. Organisatie 
8. Timemanagement 
9. Doelgericht gedrag 
10. Flexibiliteit 
11. Metacognitie 
 

SLO 
1. Reactie (of respons)-inhibitie 
2. Werkgeheugen 
3. Zelfregulatie van affect/ 

emotie-regulatie  
4. Volgehouden aandacht 
5. Taakinitiatie 
6. Planning 
7. Organisatie  
8. Doelgericht 

doorzettingsvermogen 
9. Flexibiliteit 
10. Metacognitie 

Gedragsproblemenindeklas.nl 
1. Taakinitiatie, planning, 

overzicht 
2. Aandacht richten en 

volgehouden aandacht 
3. Emotieregulatie 
4. Werkgeheugen 
5. Inhibitie 
6. Zelfinzicht 
7. Cognitieve flexibiliteit 
8. Timemanagement 
 

BRIEF Vragenlijst  
1. Inhibitie 
2. Flexibiliteit 
3. Emotieregulatie 
4. Initiatief nemen (alleen in de 

ouder- en 
leerkrachtvragenlijsten) 

5. Werkgeheugen 
6. Plannen en organiseren 
7. Ordelijkheid en netheid 
8. Gedragsevaluatie 
9. Taken afmaken (alleen in de 

zelfrapportage) 

Vergeten, kwijt en afgeleid 
1. Responsinhibitie 
2. Flexibiliteit 
3. Emotieregulatie 
4. Taakinitiatie 
5. Werkgeheugen 
6. Planning/organisatie 
7. Organisatie van materialen 
8. Zelfmonitoring 

Aandacht, graag! 
1. Aandacht 
2. Geheugen 
3. Organisatie 
4. Planning 
5. Inhibitie en initiatief 
6. Flexibiliteit en/of verschuiving 
7. Beheersing van gedrag en 

emoties 
8. Doelen 

Train je brein en benut je talenten 
1. Organisatie 
2. Planning 
3. Focus 
4. Timemanagement 
5. Zelfbeheersing 
6. Flexibiliteit 
7. Werkgeheugen 
8. Zelfbewustzijn 

Cognitieve Remediatie Therapie 
1. Inzicht 
2. Doel bepalen 
3. Plannen en organiseren 
4. Initiatie 
5. Inhibitie 
6. Controleren en evalueren 
7. Flexibel probleem oplossen 

Het tienerbrein, over adolescent 
tussen biologie en omgeving 
1. Filteren 
2. Organiseren van aandacht 
3. Impulsremming 
4. Nieuwsgierigheid en initiatief 

nemen 
5. Werkgeheugen 
6. Doelgerichtheid 
7. Gedrags-, motorische en 

cognitieve flexibiliteit 
8. Planmatig handelen 
9. Kiezen en beslissen 
10. Zelfinzicht 
11. Zelfregulatie 
12. Metacognitie 
13. Monitoring 
14. Empathie en 

perspectiefname 
15. Motivatie 

 

 
  



www.stibco.nl  executieve functies en cognitieve functies  

 

©StiBCO/Emiel van Doorn 7 relatie executieve functies + cognitieve functies 

De term ‘executieve functies’ komt uit de neurowetenschap 
Executieve functies worden ook wel hoogontwikkelde cognitieve functies genoemd: Vaardigheden 
die helpen te beslissen op welke activiteiten of taken we onze aandacht richten en welke we 
uitvoeren. 
Executieve functies zijn die functies in de hersenen die het mogelijk maken dat je rationele 
beslissingen neemt, tijd gestuurd bent, gereguleerd werkt, je niet impulsief reageert, systematisch 
werkt en doelgericht handelt. 
De locatie van de executieve functies is het voorste deel van de frontale kwabben (prefrontale 
schors). Deze frontale kwabben houden verband met de hogere cognitieve functies (waaronder 
metacognitie, complexe planning en besluitvorming), geheugen en sociale interacties. Gezamenlijk 
worden deze operaties de executieve functies genoemd. 
Hoewel de definities van elkaar verschillen, is men het er in de literatuur over eens dat executieve 
functies bestaan uit vermogens die de mens in staat stellen om intentioneel en doelgericht 
problemen op te lossen. Als paraplubegrip gebruikt men hiervoor de term ‘executief functioneren’. 
Het omvat alle controlerende of zelfregulerende functies die ervoor zorgen dat cognitieve activiteit, 
emotionele respons en openlijk gedrag georganiseerd en gestuurd worden. 
 

Executieve functies’ belangrijk voor onderwijs 
Marthe van der Donk en Jelle Jolles / Centrum Brein & Leren, VU Amsterdam 

 
'‘Waarom heeft deze leerling alweer zijn boek niet bij zich? En waarom gaat hij nog steeds niet aan 
het werk? Ik heb het toch al drie keer uitgelegd?!’ De vaardigheden die ten grondslag liggen aan 
dergelijke gedragingen zijn de zogeheten ‘executieve functies’, en deze zijn bij kinderen nog volop 
in ontwikkeling. Wat weten we al van de executieve functies? Waarom zijn ze zo belangrijk en wat 
heeft de leraar aan die kennis? 
 
De term executieve functies verwijst naar een aantal complexe vaardigheden die nodig zijn voor 
het plannen en uitvoeren van doelgericht gedrag1. Deze vaardigheden worden verworven vanaf de 
vroege kindertijd en zijn uiterst belangrijk voor de ontplooiing van kind en jeugdige. Executieve 
functies zoals impulscontrole (het kunnen remmen van gedrag), het werkgeheugen en plannen 
spelen een grote rol bij schools presteren en studiemotivatie. Het  wetenschappelijk onderzoek 
heeft de laatste jaren een vlucht genomen, maar de brug naar de praktijk is nog niet geslagen. 
 
Veel leraren zijn al wel op zoek naar kennis. Bewust of onbewust zijn zij al bezig om hun leerlingen 
vaardigheden als planning, het organiseren van hun werk en impulscontrole bij te brengen; 
schoolbreed, in de les of aan individuele leerlingen. Zonder te weten dat hier wetenschappelijke 
handvatten voor worden ontwikkeld. Het rapport van de OESO (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling) uit 2014 was een eerste stap om aandacht te vragen voor het 
grote belang van de executieve functies (in dat rapport nog samengevat onder de term ‘niet-
cognitieve functies’).  

• Wat weten we nu in?  

• En waarom zijn de executieve functies belangrijk voor de praktijk?  

• Hieronder worden drie belangrijke bevindingen en hun relevantie voor het onderwijs kort 
besproken. Executieve functies zijn onderliggend aan veel verschillende  gedragingen.  

 
1. De eerste belangrijke bevinding is dat executieve functies een rol spelen in vele aspecten van 

het dagelijks leven.  
Ze zijn cruciaal, niet alleen voor een goede cognitieve ontwikkeling maar ook voor een adequaat 
sociaal en emotioneel functioneren. Ze zijn nodig voor de ontplooiing en voor de aanpassing aan 
onze steeds veranderende omgeving. Executieve functies zorgen ervoor dat kinderen andere 
vaardigheden kunnen ontwikkelen zoals samenwerken, beslissingen nemen en kritisch denken. 
Tevens zorgen ze ervoor dat jongeren zich bewust worden van eigen en andermans gevoelens. 
En ze zijn verantwoordelijk voor een goed functioneren in het onderwijs: ze zorgen dat de meer 
schoolse vaardigheden zich ontwikkelen zoals het onthouden van simpele en complexe instructies, 
en het doorzetten bij moeilijke taken. Tenslotte zorgen ze ook dat de leerling zich kan concentreren 
en in staat is om efficiënt om te gaan met afleidende prikkels. Ook in de volwassenheid blijven de 
executieve functies mede bepalend voor de mate waarin een individu succesvol is.  
De executieve functies zijn onder andere gerelateerd aan fysieke en mentale gezondheid en ook 
aan successen in de carrière maar ook aan crimineel of antisociaal gedrag. 
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Als kinderen dus de mogelijkheid krijgen om deze vaardigheden goed te ontwikkelen, dan heeft het 
individu en ook de samenleving daar levenslang voordeel van. 
 
2. Omgeving is nodig.  
Een tweede belangrijke bevinding is dat kinderen niet worden geboren met deze vaardigheden, 
maar wél met de potentie om deze vaardigheden te ontwikkelen. De ontwikkeling hiervan hangt 
direct samen met de rijping van het brein, maar het is de omgeving (zoals ouders en leraren) die 
bepaalt hoe efficiënt de hersenen kunnen rijpen. De omgeving zorgt voor de prikkels en ervaringen 
die nodig zijn voor de ontwikkeling van de executieve functies. Daarbij zijn zintuigelijke prikkels en 
opgedane ervaringen bepalend voor de veranderingen in hersenstructuur en  -functie. 
 
3. De executieve functies zijn veranderbaar. 
De derde belangrijke kernbevinding is dat executieve functies veranderbaar zijn; ze ontwikkelen 
zich en kunnen dus getraind worden. Hierboven werd al kort benoemd dat de input van de 
omgeving van essentieel belang is voor de ontwikkeling van executieve functies. Al vanaf zeer 
jonge leeftijd zullen de meeste ouders, vaak onbewust, dit stimuleren. En vanaf de start van de 
schooltijd met vier jaar (en zelfs eerder, via de peuterschool en kinderopvang) dragen ook leraren 
bij aan de ontwikkeling van de executieve functies. Ze modelleren sociaal gedrag, leren routines 
aan, voorzien in warme en betrouwbare relaties en bieden activiteiten aan die een beroep doen op 
de executieve functies van kinderen. 
 
Rol van de leerkracht 
De eerste jaren van de ontwikkeling zorgen voornamelijk ouders voor de noodzakelijke ‘voeding’ – 
de emotionele en cognitieve steun – voor de ontwikkeling van deze vaardigheden. Ook in 
contexten waar de ouder niet beschikbaar is, zoals op school, zal de ontwikkeling van deze 
vaardigheden niet vanzelf gaan en heeft een kind de steun van een volwassene nodig. Factoren 
die thuis deze vaardigheden bevorderen – warmte, organisatie en voorspelbaarheid – blijken ook 
van cruciaal belang in de klas. 
 
Executieve functies, ontplooiing en kansen-ongelijkheid in het onderwijs 
Wat nu bekend is over de enorme invloed van de sociale omgeving betekent dat deze ontwikkeling 
niet voor alle kinderen even optimaal zal verlopen. De invloed van omgevings- of biologische 
factoren is groot, en deze draagt bij aan de kansen-ongelijkheid in het onderwijs. Ook in deze 
gevallen blijkt dat verschillende activiteiten en interventies effectief zijn in het versterken van 
executieve functies. En dat is van groot belang aangezien de leraar een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan de persoonlijke groei en ontplooiing juist door de condities te helpen creëren die de 
ontwikkeling van de executieve functies gaat versterken. 
 
Kortom, de leraar doet er toe. Hij kan het verschil maken door in te zetten op de ontwikkeling van 
de executieve functies. Daarmee stimuleert hij de leermotivatie en studieprestaties en legt een 
stevige brede basis voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. 
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• Kautz, T., Heckman, J.J., Diris, R., ter Weel, B. & Borghans L. (2014). Fostering and measuring skills: 
improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success. OECD Education Working 
Papers, No. 110, OECD Publishing, Paris. 

• Center on the Developing Child. In brief: Executive Function: Skills for Life and Learning. 

• Jolles, J. (2016). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving. Hoofdstuk 12-16. 
Amsterdam: Amsterdam University Press, Midprice editie 18 september 2017, ISBN 867 94 6298 747 0 

• Willingham, D.T. (2011). Can teachers increase students’s self-control?. American Educator, pp. 22-27. 

• http://www.jellejolles.nl/executieve-functies-belangrijk-onderwijs/  
 
Door: Marthe van der Donk en Jelle Jolles / Centrum Brein & Leren, VU Amsterdam 
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Vijf domeinen 
De executieve functies hebben te maken met vijf domeinen. Daarin gaat het om de gecontroleerde 
verwerking van zintuigelijke prikkels en de beoordeling van de emotionele en motivationele waarde 
daarvan. En ook om doelen te stellen, te kiezen en te handelen en om het functioneren als persoon in een 
sociale context. Samengevat gaat het om: 
 
1.  Het gecontroleerd verwerken van zintuigelijke prikkels uit lichaam er omgeving 
Het signaleren van prikkels die gevaarlijk, leuk, eetbaar, nieuw of zinvol zijn en het negeren van minder 
belangrijke prikkels Vervolgens het filteren, selectief aandacht geven en selecteren van relevante prikkels 
en het beheersen van de neiging om te snel te reageren op prikkels: impulsbeheersing. 
 
2. Verwerken van de emotionele en motivationele waarde 
Het kunnen beoordelen van de emotionele en/of motivationele waarde van prikkels en situaties; het 
kunnen inschatten van de eigen emoties en intenties; in staat zijn om 'in de schoenen van iemand anders 
te staan en diens emoties, standpunt of perspectief in te voelen'. 
 
3. Doelen stellen, kiezen en handelen 
Het stellen van doelen en het initiëren van een actie of handeling; het maken van een simpel of complexer 
handelingsplan en het prioriteren van deelhandelingen; het maken van keuzes op het niveau van een 
directe actie maar ook van complexere handelingsplannen; het uitvoeren en het evalueren daarvan en zo 
nodig het bijstellen van het plan, en daarbij het overzien van meerdere opties en het flexibel kunnen 
wisselen van gedrag of aanpak. 
 
4. De persoon zelf 
Het kunnen reflecteren op eigen doelen, aanpak, emoties en gedrag, en het op grond van zelfinzicht 
veranderen van gedrag of oordeel: zelfregulatie; het kunnen maken van grotere configuraties van 
complexe handelingsplannen, bezien vanuit een eigen visie op de toekomst; het kunnen overwegen van 
alternatieve opties en de mogelijke consequenties van keuzes op korte tot lange termijn, en het daarin 
meewegen van de eigen ontwikkeling in de sociale context. 
 
5. Sociale groep en samenleving 
Het maken, uitvoeren en evalueren van een complex -'strategisch' -handelingsplan waarin consequenties 
voor de toekomst, voor significant others (mensen die belangrijk zijn voor de tiener) en voor de bredere 
sociale omgeving worden gewogen; het kiezen en beslissen waarbij de doelen, de regels, normen en 
waarden en de cultuur van de sociale groep en de samenleving in overweging worden genomen. 
Bron: Jolles, J., (2017) Het tienerbrein, Over adolescent tussen biologie en omgeving, Amsterdam, 
University Press bv, isbn 978.94.6298.398.4 
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De 15 executieve functies 
Jolles, J., (2017) Het tienerbrein, Over adolescent tussen biologie en omgeving, Amsterdam, 
University Press bv, isbn 978.94.6298.398.4 
 
Filteren 
In staat zijn om binnenkomende zintuigelijke en emotionele informatie efficiënt te filteren. Op 
grond van de vaststelling: 'Is deze prikkel belangrijk en zo ja waarom?', beslist het brein om de 
informatie dieper te verwerken en op te slaan voor later of juist niet. Uiteindelijk kiest het brein 
voor opslag van belangrijke informatie en sluit het onbelangrijke informatie buiten.  
Organiseren van de aandacht 
De hersenen leren om te onderscheiden wat er relevant is in de enorme hoeveelheid 
zintuigelijke informatie waarmee we worden geconfronteerd en om daarop de aandacht te 
richten. Dit betekent dat de hersenen ook moeten afleren om aandacht te geven aan prikkels die 
wel duidelijk aanwezig maar toch niet relevant zijn. Soms zijn prikkels zó dwingend aanwezig dat 
het brein niet in staat is om een verantwoorde keuze te maken.  
Impulsremming 
Impulsremming is de vaardigheid om onmiddellijke beloningen te kunnen uitstellen en niet direct 
te handelen of te reageren, maar pas na een zekere reflectie 
Nieuwsgierigheid en initiatief nemen.  
Nieuwsgierigheid leidt tot exploratie en onderzoekend gedrag. En deze zijn leidend voor het 
gedrag van een autonoom persoon. 
Werkgeheugen 
Complexe handelingen en gedachten zijn niet mogelijk als we doelen, ideeën en prikkels uit de 
omgeving niet even in een soort parkeerbaan kunnen zetten. Ze moeten kort worden 
vastgehouden. Het werkgeheugen houdt informatie vast die we via de zintuigen hebben 
binnengekregen, maar ook informatie uit het langetermijngeheugen. Het werkgeheugen maakt 
het mogelijk om informatie vast te houden -te 'parkeren' - maar ook om met die informatie te 
werken.  
Doelgerichtheid 
Doelgerichtheid betekent weten wat het doel is, daar een beeld van hebben en van de weg 
erheen, en weten wat er nodig is om dat doel te bereiken.  
Gedragsflexibiliteit, motorische flexibiliteit en cognitieve flexibiliteit 
Bij gedrags- of motorische flexibiliteit gaat het om het vermogen om te stoppen met een 
motorische activiteit of handeling, en door te gaan met een andere. De cognitieve flexibiliteit 
heeft betrekking op het kunnen aanpassen van je plannen, gedachten of gedrag als de 
omstandigheden dat vereisen.  
Planmatig handelen 
Dit impliceert het nemen van initiatief om een doel te stellen. Vervolgens het maken van een 
plan, bij voorkeur verdeeld in deelhandelingen en het prioriteren daarvan ('eerst dit, dan dat'). 
Daarvoor is anticipatie nodig, oftewel het vooruitzien naar wat er zou kunnen gebeuren bij 
bijvoorbeeld aanpak a, b of c. Vervolgens moet het plan worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de gestelde doelen. De uitvoering moet vervolgens worden geëvalueerd: 'Is het gelukt en 
heb ik bereikt wat ik wilde?'  
Kiezen en beslissen 
Een persoon die goed kan kiezen en beslissen is in staat om verschillende gedragsalternatieven 
te overwegen en om prioriteiten te stellen. Daarmee kan hij de consequenties op korte, 
middellange en lange termijn overzien en aan de hand daarvan de beste keuze maken. 
Zelfinzicht 
Zelfinzicht heeft betrekking op een reële inschatting van de eigen mogelijkheden en 
vaardigheden.  
Zelfregulatie 
Zelfregulatie heeft betrekking op wat de persoon met het zelfinzicht doet, welke acties eruit 
voortvloeien. Bij zelfregulatie is sprake van een handelingscomponent, het gaat om doen. 
Metacognitie 
Metacognitie is de vaardigheid van het kunnen reflecteren op de eigen gedachten. Het is een 
begrip dat in een schoolse context vrij veel wordt gebruikt in relatie tot het kunnen formuleren 
van eigen leerdoelen, leeraanpak en dergelijke. 
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Monitoring 
Monitoring wordt gewoonlijk gebruikt vanuit een sociaal perspectief: sociaal monitoring. Daarbij 
gaat het om het vermogen de sociale omgeving en wat daarin gebeurt te kunnen overzien en 
beoordelen. Een specificatie van monitoring is het vermogen om intenties en gevoelens van 
anderen te begrijpen en ook in te kunnen voelen: empathie. 
Empathie en perspectiefname 
Empathie is de vaardigheid om in te schatten wat iemand anders denkt of voelt, en het zich 
kunnen verplaatsen in de ander en zich aldus het gedrag en beleving van die ander kunnen 
voorstellen. Het gaat om de inschatting van de intenties of emoties van anderen en om de 
perspectiefname: het meewegen van andermans perspectief voor de eigen beslissingen. 
Motivatie 
Motivatie vereist inzicht in het gestelde doel en in het belang van het bereiken van dat doel en 
de weg ernaartoe. De persoon moet daar dus een mentaal model van hebben en verschillende 
belangen kunnen afwegen: hoeveel moeite het kost, of het leuk is, welk rendement het oplevert.  
 

 

Executieve functies en de verschillende definities 
Peg Dawson en Richard Guarre hebben onderzoek gedaan naar de executieve functies van kinderen en 
adolescenten. Ze hebben geconstateerd dat kinderen/jongeren problemen kunnen ondervinden met leren op 
grond van zwakke executieve functies (indien correct vastgesteld). Ze zijn van mening dat kinderen/jongeren 
met leerproblemen baat hebben bij interventies die gericht zijn op het verbeteren van (executieve) 
vaardigheden en hen helpen om hun gedrag te reguleren. 
 
Executieve functies zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat een mens rationele beslissingen 
neemt, zijn/haar impulsen beheerst en zich kan focussen op wat belangrijk is (Slim maar… help kinderen 
hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken, Peg Dawson en Richard Guare).  
 
De term executieve functies is afkomstig uit de neurowetenschappelijke literatuur. Ze verwijst naar die 
vaardigheden (mogelijk gemaakt door eigenschappen van de hersenen) die mensen nodig hebben om taken 
effectief uit te voeren en problemen op te lossen (Bron: Slim maar… help adolescenten hun talenten 
benutten door hun executieve functies te versterken, Richard Guare, Peg Dawson en Colin Guare) 
 
De term ‘Executieve functies’ betreft een neurologisch begrip dat verwijst naar cognitieve processen die 
betrokken zijn bij het plannen, aansturen van activiteiten (Bron: Coachen van kinderen en adolescenten met 
zwakke executieve functies, Peg Dawson en Richard Guare) 
 
De term ‘executieve functies’ is een containerbegrip voor mentale processen die een superviserende rol 
hebben bij het denken en het gedrag. De term omvat een aantal functies met een neurologische basis, die 
samenwerken bij het leiden en coördineren van onze inspanningen om een doel te bereiken (Executieve 
functies versterken op school van Joyce Cooper-Kahn en Margaret Foster).  
Executieve functies zijn hersenprocessen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van informatie en het 
effectief uitvoeren van taken. Kinderen/jongeren met zwakke executieve functies begrijpen vaak heel goed 
het ‘wat’, maar worstelen met het ‘hoe’ (Bron: Executieve functies versterken op school een praktische gids 
voor leerkrachten, Joyce Cooper-Kahn en Margaret Foster).  
 
Met het ontwikkelen van de zelfregulerende of executieve functies kunnen kinderen/jongeren controle krijgen 
over hun denken, voelen en handelen. Omdat deze functies gekoppeld zijn aan hersenstructuren die 
mensen vooral na hun geboorte tot diep in hun volwassenheid ontwikkelen, spelen omgevingsfactoren een 
belangrijke rol in het adaptieve niveau dat in de opeenvolgende leeftijdsfasen wordt behaald (Bron: 
Zelfregulatie Albert Ponsioen en Esther ten Brink).  
 
‘Executieve functies’ is een verzamelterm voor denkprocessen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van 
sociaal en doelgericht gedrag (Bron: Gedrag in uitvoering, Diana Smidts en Mariëtte Huizinga).  
Executieve functies zijn aansturend en controlerend voor iemand zijn/haar hele doen en laten. Ze 
beïnvloeden gedrag en leren. Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Een persoon gebruikt deze 
executieve functies vooral in nieuwe situaties, maar ook (alhoewel in mindere mate) in situaties die hij/zij 
vaak meemaakt (Bron: website gedragsproblemen in de klas).  
 
Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. 
Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie. Ze kunnen worden gezien als de 
'dirigent' van de cognitieve vaardigheden. Executieve functies helpen iemand bij alle soorten taken. Ze 
geven niet weer hoe intelligent, charmant of verbaal vaardig iemand is. De executieve functies bevinden zich in 

de prefrontale cortex van de hersenen (Bron: SLO.nl).  
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We kunnen de 'executieve functies problemen' onderverdelen in twee groepen: 
Peg Dawson en Richard Guare 
 
1. Kinderen en jongeren met 'executieve functies problemen' op het vlak van het 

onderwijs/leren 

• Wat gaat er mis in het denken 

• Wat gaat er mis in het (be)redeneren 

• ........ 
 

✓ Wat zijn de gevolgen hiervan voor school, stage, werk en privé? 
o Wat beheerst het kind/de jongere wel, wat zijn zijn/haar kwaliteiten, 

talenten en krachten? 
o Welke concrete leerdoelen kunnen we o.b.v. bovenstaande gegevens samen met het kind/de 

jongere formuleren? 
 

2. Kinderen en jongeren met 'executieve functies problemen' op het vlak van structureren 

• Wat gaat er mis bij het organiseren? 

• Wat gaat er mis in het plannen? 

• Wat gaat er mis in het reguleren van het gedrag? 

• …. 
 

✓ Wat is er zichtbaar m.b.t. het niet correct structureren zowel thuis, school, werk en privé? 
o Wanneer vertoont hij/zij gewenst gedrag, hoe en bij wie? 
o Wat beheerst het kind/de jongere wel, wat zijn zijn/haar kwaliteiten, talenten en krachten? 
o Welke concrete leerdoelen kunnen we o.b.v. bovenstaande gegevens samen met het kind/de 

jongere formuleren? 
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Executieve functies naar leeftijd 

Executieve functies 0-4 jaar 
• kan een verhaal volgen en de juiste plaatjes aanwijzen, 
• richt zijn/haar aandacht bij het bouwen van een hoge toren, 
• weet dat bepaalde dingen beter niet of later moeten, 
• wacht op zijn/haar beurt, vertoont uitstel gedrag, 
• kan stil zitten (tijdens het kringgesprek), 
• kan verschillende taken achter elkaar doen, 
• weet wat van de ander is en wat van zichzelf, 
• maakt een puzzel etc. geheel af. 
 
Executieve functies 4-6 jaar 
• voert opdrachten uit, ruimt zijn/haar eigen spullen op,  
• doet eenvoudige klusjes,  
• neemt beslissingen over wat te doen met de vrije tijd 
• controleert enigszins zijn/haar eigen gedrag,  
• is korte tijd alleen aan het werk,  
• deelt speelgoed met anderen, 
• wacht op zijn/haar beurt. 
 
Executieve functies 7-11 jaar 
• denkt eerst na voor het doen,  
• doet uitgebreidere klusjes, neemt dingen van huis mee naar school en andersom,  
• plant eenvoudig schoolprojecten (w.o. boekverslag), 
• bereidt zelfstandig bv. een spreekbeurt voor,  
• houdt dagelijks veranderend schema’s in de gaten, 
• heeft enige controle over zijn/haar eigen gedrag,  
• kan terugkijken op zijn/haar eigen werkproces. 
 
Executieve functies 12-14 jaar 
• neemt de dagelijkse verantwoordelijkheden op zich, 
• heeft aandacht voor het gedrag van klasgenoten,  
• past systemen toe voor het organiseren van (huis)werk,  
• kan complexe planning aan (zoals het wisselen van leerkracht, lokaal of tijd),  
• plant projecten en voert ze uit, 
• gaat zonder veel uitstel aan het werk, 
• formuleert een eigen mening, 
• handhaaft de eigen en de door de ander gegeven tijdsplanning, 
• overtreedt geen regels, ook wanneer er geen autoriteitsfiguur aanwezig is! 
 
Executieve functies 15-23 jaar 
• stelt zelf een tijdsplanning op en volgt het, 
• maakt huiswerk, opdrachten op tijd etc. af, 
• kan aanpassingen doorvoeren als reactie op feedback van leraren e.a., 
• bepaalt een lange termijn doel en verfijnt het, maakt plannen om het doel te verwezenlijken, 
• gebruikt zijn /haar vrije tijd correct, kan keuzes maken tussen werk, ontspanning en noodzakelijke 

activiteiten, 
• kan roekeloos en gevaarlijk gedrag onderdrukken, 
• anticipeert op wat er kan gaan gebeuren. 

 

  



www.stibco.nl  executieve functies en cognitieve functies  

 

©StiBCO/Emiel van Doorn 16 relatie executieve functies + cognitieve functies 

Cognitieve functies (deficiënte cognitieve functies) 
 

We hebben als mens maar geluk 
Of je nu jong of oud bent, op school, op het werk, tijdens het 
stappen of thuis, ons brein gebruikt op elk moment een heel 
palet van geavanceerde vermogens: de cognitieve functies.  
Dankzij de cognitieve functies kunnen we een vakantie plannen, 
een websiteadres onthouden, een gezicht herkennen, de rust 
nemen om zorgvuldig te antwoorden, bepalen hoe lang je nodig 
hebt om de opdracht uit te voeren, de spellingregels toepassen, 
autorijden, gitaarspelen of gewoon een gesprek voeren 
enzovoorts. 
 
 
Cognitieve functies 
Het concept Mediërend Leren onderscheidt 22 cognitieve functies. Ze zijn de bouwstenen van het 
denken. Ze vormen samen een soort gereedschapskist die de mens in staat stelt de complexiteit 
van de wereld te begrijpen en om oplossingen voor problemen te bedenken. De cognitieve functies 
zijn niet aangeboren, maar worden ontwikkeld door een adequate gemedieerde leerervaring (in 
interactie met anderen) in alle soorten dagelijkse situaties, op school, stage, werk, sport, vrije tijd, 
thuis en overal. 
 
Cognitief 
De term ‘cognitief’ verwijst naar primaire functies van het individu zoals waarneming, geheugen, 
leren en denken. Feuerstein kiest cognitie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de mens; 
hiervoor heeft hij een drietal overwegingen: 
1. Cognitie is bij de meeste menselijke activiteiten en bij het aanpassingsproces van het individu 

van het allergrootste belang; 
2. Het moderne leven stelt bij uitstek zware eisen aan het cognitieve functioneren van het 

individu; 
3. Cognitie biedt, wegens haar flexibiliteit, een vlotte route voor interventie vanuit de omgeving. 

Dit betekent niet dat de ontwikkeling binnen de Structurele Cognitieve Ontwikkeling beperkt 
blijft tot het cognitieve gebied. Ook andere subgebieden van de persoonlijkheid (bv. affectieve 
ontwikkeling en zelfbeeld) worden beïnvloed. Feuerstein beschouwt het cognitieve 
subsysteem als de “koninklijke weg” waarlangs alle andere psychologische subsystemen 
bereikt en gemodificeerd kunnen worden (Feuerstein 1993, p23-24). 

 
Definities van cognitie 

• Cognitie is een ruim begrip voor denken en waarnemen, dus gedragingen die ofwel tot 
kennisverwerving leiden of voor het gebruik van kennis nodig zijn. 

• Cognitie, de ontwikkeling van denken en kennen, zorgt ervoor dat iedereen op zijn/haar eigen 
manier de wereld organiseert. 

• Onder cognitie worden processen van denken en waarnemen verstaan waardoor kennis wordt 
opgeslagen en kan worden gereproduceerd of toegepast. 

• Het geheel van activiteiten, waardoor 
het individu vanuit zijn/haar omgeving 
opneemt, verwerkt en toepast, wordt 
cognitie genoemd. 

• Cognitie is het kenvermogen. 
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Cognitieve vaardigheden 
Cognitieve vaardigheden verwijzen naar vaardigheden als onthouden (werkgeheugen), 
timemanagement, aandacht vasthouden, impulsiviteit beperken, een opdracht direct starten 
(taakinitiatie), vergelijken, categoriseren, ruimtelijk oriëntatie, abstraheren prioriteiten stellen, et cetera. 
Bij het meeste wat mensen doen verwerken ze met behulp van deze vaardigheden informatie uit de 
sociale context. Cognitieve vaardigheden zijn dan ook vrijwel per definitie onderdeel van / verbonden 
met andere (functionele, sociale, emotionele, affectieve en communicatieve) vaardigheden.  
Onder de term ‘cognitieve vaardigheden’ gaan twee samenhangende aspecten schuil: de cognitieve 
structuur van een individu, als organisatie van verschillende denkmiddelen. Vergelijkend gedrag kan 
bijvoorbeeld opgevat worden als cognitieve structuur. Deze structuur bestaat uit verschillende 
denkmiddelen zoals het zorgvuldig opnemen van informatie, informatie interpreteren volgens een 
aantal parameters, zoeken naar gelijkenissen of verschillen op die parameters, conclusies trekken 
enzovoorts. Als mensen denkmiddelen correct kunnen gebruiken in een geïntegreerd geheel zullen zij 
altijd teruggrijpen naar die cognitieve structuur. Het wordt een spontane, automatische reactie; een 
onderdeel van het gedragsrepertoire. Een nieuwe cognitieve structuur komt vervolgens tot uiting in 
alles wat een persoon in kwestie doet. In de dagelijkse praktijk worden zaken bijvoorbeeld spontaan 
aan elkaar gerelateerd door nieuw vergelijkend gedrag. Vanaf het moment dat de cognitieve structuur 
een wezenlijk onderdeel vormt van het gedragsrepertoire is er volgens Feuerstein sprake van een 
structurele verandering. (BW Coenen 1998 p.255-256) 
 

Cognitieve stijl (of denkstijl) 

• De specifieke manier waarop mensen denken, waarnemen, informatie verwerken en hun 
problemen oplossen. 

• Het kan ook worden uitgelegd als de individuele verschillen waarop mensen begrijpen, 
denken, problemen oplossen, leren, en zich relateren aan/met anderen.  

 

Cognitieve functies 

• Het basisidee achter cognitieve functies is dat er een beperkt aantal denkprocessen is, die 
aan de basis ligt van elke mentale handeling;  

• De cognitieve functies zijn noodzakelijk om zeer veel verscheidene gebeurtenissen te 
begrijpen.  

• Deze denkprocessen zijn min of meer standaard-denkwijzen of betekenisverleners die van 
toepassing zijn bij tal van gebeurtenissen in ons leven. 

• Cognitieve functies zijn samengesteld uit een complex van kennis, inzicht, operaties en 
strategieën.  

• Cognitieve functies houden evenwel ook andere aspecten in, waarvan vaak wordt 
aangenomen dat ze niet-intellectueel van aard zijn. Deze aspecten zijn gewoontes, attitudes 
en motieven evenals voorkeuren.  

• Een cognitieve functie is dan ook een complexe mengeling van puur cognitieve, precognitieve, 
affectief-emotionele en attitude-gebonden componenten. 

• Feuerstein definieert cognitieve functies als 'een mengeling van aanleg, werkhouding, 
attitudes t.o.v. leren, motieven en strategieën'. 

 
Aansluiten (Zone van de Naaste 
Ontwikkeling) 
Nevenstaand schema geeft aan welke keuzes 
we kunnen maken; zijn we bereid onze lesstof 
en de jongere/het kind te analyseren o.b.v. de 
cognitieve functies en vervolgens te kijken of 
ze matchen? Als het niet matcht wat ga je dan 
als leerkracht/begeleider/opvoeder doen? 
 
 

  



www.stibco.nl  executieve functies en cognitieve functies  

 

©StiBCO/Emiel van Doorn 18 relatie executieve functies + cognitieve functies 

Cognitieve functies in een schema in combinatie met metacognitie 
Wanneer de kind/leerling met een taak bezig is, kunnen wij de cognitieve functies in het volgende schema 

plaatsen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Feitenkennis 
- Terminologie (technische woordenschat muzieknotatie…). 
- Details en elementen (namen van steden, streken, waar je iets kan opzoeken…). 

Conceptuele/declaratieve kennis (begrippen) 
- Classificaties, categorieën (tijdsperioden economische categorieën, soorten rechtspraak,…). 
- Principes en generalisaties (Stelling van Pythagoras de wet van vraag en aanbod,….). 
- Theorieën, modellen, structuren (taxonomieën, evolutieleer, bestuur van een land,   ) . 

Procedurele kennis 
- Domeinspecifieke vaardigheden en algoritmen (regel van drie kleuren van preparaten,…).  
- Domeinspecifieke methoden en technieken (interviewtechniek,……). 
- Wanneer is het best om een bepaalde procedure te gebruiken,….). 

Metacognitieve kennis 
- Strategische kennis (samenvatten is een goede techniek mindmapping helpt mij,....). 
- Soorten cognitieve taken en hun kenmerken (hoe moeilijk is statistiek?). 
- Zelfkennis (eigen sterktes en zwaktes, inschatten van het eigen voorkennisniveau,….). 
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Domeinspecifieke kennis (declaratieve kennis) 
Dit zijn definities, formules, wetten, verschijnselen en verbanden binnen kennisdomeinen. Dit wordt dikwijls 
ook conceptuele of declaratieve kennis genoemd. Het is gemakkelijk terug te vinden in expliciet uitgewerkte 
kennisbronnen zoals boeken, woordenboeken, naslagwerken, etc. Domeinspecifieke kennis kan relatief snel 
verworven worden. Deze kennis vergeten we relatief snel wanneer die niet regelmatig geactiveerd wordt. 
 
Procedurele kennis 
Hieronder vallen methodes waarbij domeinspecifieke kennis wordt gebruikt. Het kan daarbij gaan om zeer 
specifieke procedurele kennis (bijv. kunnen schaatsen, fietsen, een breuk vereenvoudigen, regelmatige 
werkwoorden uit het Frans kunnen vervoegen, enz.), maar ook om zeer algemene procedurele kennis (bijv. 
encoderen van probleem elementen, probleemoplossingsvaardigheden, samenvatten, …). Procedurele 
kennis is minder gemakkelijk te vinden en op te slaan in klassieke kennisbronnen. Het verwerven van 
procedurele kennis vraagt meer tijd en energie dan domeinspecifieke kennis. 
 
Metacognitieve kennis 
Dit gaat om kennis over hoe onze eigen cognitie, kennisverwerving. Flavell (1976), één van de grondleggers 
van het nog zeer recente onderzoek over metacognitie omschrijft dit als volgt: “Metacognitie (…) is iemands 
kennis over de eigen cognitieve processen en producten … (en) de actieve monitoring en uiteraard de eruit 
volgende regulatie van deze processen bij cognitieve objecten en/of data waarop ze betrekking hebben”. 
 
Executieve functies 

 Executieve functies worden ook wel hoogontwikkelde cognitieve functies genoemd: Vaardigheden die 
helpen te beslissen op welke activiteiten of taken we onze aandacht richten en welke we uitvoeren. 

 Executieve functies zijn die functies in de hersenen die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen 
neemt, tijd gestuurd bent, gereguleerd werkt, je niet impulsief reageert, systematisch werkt en doelgericht 
handelt. 

 De locatie van de executieve functies is het voorste deel van de frontale kwabben (prefrontale schors). 
Deze frontale kwabben houden verband met de hogere cognitieve functies (waaronder metacognitie, 
complexe planning en besluitvorming), geheugen en sociale interacties. Gezamenlijk worden deze 
operaties de executieve functies genoemd. 

 Hoewel de definities van elkaar verschillen, is men het er in de literatuur over eens dat executieve 
functies bestaan uit vermogens die de mens in staat stellen om intentioneel en doelgericht problemen op 
te lossen. Als paraplubegrip gebruikt men hiervoor de term ‘executief functioneren’. Het omvat alle 
controlerende of zelfregulerende functies die ervoor zorgen dat cognitieve activiteit, emotionele respons 
en openlijk gedrag georganiseerd en gestuurd worden. 
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Cognitieve functies volgens Feuerstein, Haywood, Jolles en Van Doorn 
 
Reuven Feuerstein: 

Naar de mening van professor Feuerstein hebben mensen de mogelijkheid hun cognitief 
functioneren te optimaliseren indien zij participeren in specifieke interacties. Deze 
verandering wordt teweeggebracht in een zorgvuldige interactie met een deskundig 
iemand. Door samen te leren ontwikkelt elk individu efficiënte denkvaardigheden en groeit 
zo uit tot een zelfstandige en onafhankelijke mens. 
 
Carl Haywood: 
Cognitieve functies zijn volgens professor Haywood fundamenteel voor het begrijpen en 
leren van een breed scala aan gebeurtenissen en feiten. Eenieder beschikt a.h.w. over een 
cognitieve gereedschapskist met cognitieve instrumenten die hiervoor essentieel zijn. Dit 
zijn functies waarmee informatie uit de omgeving op een juiste manier opgenomen, 
geordend, verwerkt en weergegeven wordt. 
 
Jelle Jolles: 
‘We moeten kinderen niet leren rekenen, we moeten ze leren denken.’ Jelle Jolles, 
hoogleraar Neuro- en biopsychologie, mag schoolvakken graag ontleden tot een set 
cognitieve functies en vaardigheden. Zo krijgen we volgens professor Jolles beter inzicht in 
wat we onze leerlingen eigenlijk aan het onderwijzen zijn. 
 
Emiel van Doorn:  
Emiel van Doorn is van mening dat de cognitieve functies dermate essentieel zijn dat we bij 
het ondersteunen en het begeleiden van jongeren ons er steeds bewust van moeten zijn 
welke cognitieve functies de jongere/het kind (wel/niet) beheerst en welke cognitieve eisen 
de opdracht en/of taak vraagt. Het is belangrijk te controleren of de cognitieve functies en 
eisen met elkaar matchen. Zo niet dan moeten we de cognitieve functies aanbieden i.p.v. 
de taak te blijven uitleggen en/of te blijven herhalen. 
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Spraakverwarring  
Executieve functies in relatie tot de cognitieve functies 
 
Door de verschillende ordeningen, maar ook door de verschillende definities (zie bv. blz. 23 over 
de verschillende definities m.b.t. plannen) van zowel de executieve functies als de cognitieve 
functies is het lastig voor begeleiders, docenten en ouders om hun leerling of kind te 
ondersteunen. Mocht het kind/de jongere naar een andere instelling of school gaan kan hij/zij te 
maken krijgen met een andere ordening en/of andere definitie en dus ook met een andere aanpak. 
 
Daarnaast is er nog geen geschikte test voor (het in kaart brengen van iemand zijn/haar) 
executieve functies (dit in tegenstelling tot de cognitieve functies). Een vragenlijst is nog steeds 
enigszins subjectief; wat neemt de observator/invuller (afhankelijk van de kennis en emoties van 
de invuller) waar en welke betekenis wordt tijdens de observatie van de leerling/het kind hieraan 
gegeven. Zorgvuldigheid blijft geboden. 
 
Conform het concept Mediërend Leren is het onmogelijk dat we de observatieresultaten en de 
adviezen niet samen met het kind/de jongere bespreken en hij/zij zijn/haar inbreng daarin niet zou 
mogen geven. Er moet commitment worden verkregen over de observaties en adviezen, voordat 
erover gegaan wordt tot het schrijven van een handelingsplan of Individueel Ontwikkelperspectief. 
Uiteindelijk moet het kind/de jongere zelf/alleen het plan uitvoeren en de transfer maken naar 
zijn/haar eigen leven. De leeftijd of het niveau van functioneren is niet van belang, het wordt altijd 
samen met het kind/de jongere gedaan! 
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Het risico van het probleem aan 1 executieve functie toeschrijven 
Het risico is dat een probleem wordt toegeschreven aan een bepaalde executieve functie, dit kan 
juist zijn, maar er zijn meerdere cognitieve functies nodig om 1 executieve functie te kunnen 
uitvoeren. Wat als het probleem nu eens ligt in een van deze cognitieve functies. Als die cognitieve 
functies niet getraind worden, zal de uitvoering van de executieve functies dan succesvol worden? 
Er moet dus steeds gekeken worden of de onderliggende cognitieve functies wel voldoende 
ontwikkeld zijn.  
 
 

Het informatieverwerkingsmodel 
Belangrijk is de problemen met de executieve functies terug te brengen tot een praktische aanpak 
waardoor de hulpvraag van het kind/jongere (en leerkracht/docent, ouders, ondersteuner) 
beantwoord wordt. Om dit duidelijk te maken een korte introductie van het 
informatieverwerkingsmodel. 

 
Het informatieverwerkingsmodel geeft sterk verkort weer wat er in een individu gebeurt, wanneer 
hij/zij iets waarneemt, het verwerkt in zijn/haar brein en vervolgens laat zien wat hij/zij met die 
waarneming en verwerking doet. Tussen waarnemen enerzijds en handelen anderzijds, verricht 
een individu in een hoog tempo een heleboel denkhandelingen (maakt gebruik van de cognitieve 
functies). 
 
 

Het informatieverwerkingsmodel is een hulpmiddel om: 
• inzicht te krijgen in het proces van informatieverwerking; 
• te kunnen diagnosticeren waarom mensen bepaalde deficiënties vertonen; 
• gerichte ondersteuning te kunnen bieden. 
 
 

De cognitieve functies en het informatieverwerkingsmodel 
1. In de opname fase gaan de cognitieve functies over de kwaliteit en kwantiteit van gegevens die een 

individu verzamelt wanneer hij/zij een probleem erkent. 
2. In de verwerkingsfase zorgen de cognitieve functies ervoor dat een individu 

efficiënt gebruik kan maken van de gegevens die hij/zij verzameld heeft. 
3. In de weergavefase ondersteunen de cognitieve functies een individu bij het 

overbrengen van de verwerkte gegevens op een adequate, volledige en 
begrijpbare manier (in welke hoedanigheid dan ook) naar anderen. 

 
 
 
 
 
 



www.stibco.nl  executieve functies en cognitieve functies  

 

©StiBCO/Emiel van Doorn 23 relatie executieve functies + cognitieve functies 

 

Koppeling executieve functies en cognitieve functies in het 
informatieverwerkingsmodel 
 
In onderstaande tabellen staat een aantal voorbeelden uit de verschillende fasen van het 
informatieverwerkingsmodel. Je ziet per fase een executieve functie, een deficiënte cognitieve 
functie en een efficiënte cognitieve functie die als tegenhanger kan dienen.  
Enkele voorbeelden uit de verschillende fasen (nb. niet volledig!) 
 

OPNAME FASE 

Executieve functie Ontoereikende cognitieve functie 
Efficiënte tegenhanger(s) 
Cognitieve functies 

Aandacht richten en 
volhouden 

Vage, onvolledige en/of vluchtige 
waarneming, wat tot gevolg kan 
hebben dat er onvolledige 
associaties worden gelegd. 

Waarnemen 
Nauwkeurig zijn 
Niet impulsief zijn 
Niet blokkeren 
Gegevens verzamelen 
Relatie leggen 
Niet egocentrisch communiceren 
Tijdsoriëntatie  

Reactie-inhibitie Impulsief, niet planmatig en/of 
onsystematisch verkennend en 
onderzoekend gedrag. 

Waarnemen 
Nauwkeurig zijn 
Niet impulsief zijn 
Gegevens verzamelen 
Relaties leggen 
Systematisch werken 
Plannen 

Timemanagement Het ontbreken van deugdelijke 
tijdsystemen, dit belemmert het 
gestructureerd beschrijven of 
omschrijven van gebeurtenissen 
en/of tijdrelaties.  
Daarbij gaat het naast toepassen 
van tijdseenheden ook om 
tijdsgevoel. 

Waarnemen  
Nauwkeurig zijn 
Niet impulsief 
Gegevens verzamelen 
Relaties leggen  
Elimineren 
Selecteren 
Tijdsoriëntatie 
Systematisch werken 
Veronderstellingen maken 
Logisch denken 
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VERWERKINGSFASE 

Executieve functie Ontoereikende cognitieve functie 
Efficiënte tegenhanger(s) 
Cognitieve functies 

Planning, prioritering en 
overzicht 

Beperkingen bij het herkennen, 
identificeren en/of definiëren van een 
probleem. 

Waarnemen  
Nauwkeurig zijn 
Niet impulsief 
Ruimtelijke relaties 
Gegevens verzamelen 
Relaties leggen 
Vergelijken 
Relaties leggen 
Elimineren 
Selecteren 
Tijdsrelaties 
Classificeren 
Plannen 
Analyseren 

Niet in staat zijn om relevante van 
niet-relevante aanwijzingen te 
onderscheiden bij het 
(her)formuleren van een probleem. 

WEERGAVEFASE 

Executieve functies Ontoereikende cognitieve functie 
Efficiënte tegenhanger(s) 
Cognitieve functies 

Reactie-inhibitie Egocentrisch communiceren.  
De behoefte om te zorgen dat de 
ander het antwoord begrijpt wordt 
niet gevoeld.  
Er wordt vanuit gegaan dat de ander 
hetzelfde denkt en/of weet. 

Waarnemen 
Niet impulsief zijn 
Etiketteren 
Niet egocentrisch communiceren 
Vergelijken 
Analyseren 
Logisch denken 
Breed denken 

Flexibiliteit Blokkeren, vast blijven zitten in 
eerder verworven 
oplossingstechnieken of het niet 
benutten van bestaande door 
anderen geformuleerde 
oplossingstechnieken. 

Waarnemen 
Nauwkeurig zijn 
Niet blokkeren 
Niet impulsief zijn 
Gegevens verzamelen 
Vergelijken 
Relaties leggen 
Niet egocentrisch communiceren 
Systematisch werken 
Analyseren 
Veronderstellingen maken 
Logisch denken 
Breed denken 
Onveranderbaarheid inzien 
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Praktisch handelen: koppeling cognitieve functies en executieve functies  
Nu is de vraag hoe koppelen we de verschillende executieve functies aan het praktische handvat van de 
(omgekeerde piramide van de) cognitieve functies? Dan zou je snel kunnen zien welke cognitieve functies er 
nodig zijn om executieve functies te remediëren of aan te bieden. Of kun je er zelfs voor te kiezen om alleen 
de cognitieve functie aan te bieden, omdat daarmee de hulpvraag eigenlijk al beantwoord wordt. Hieronder 
staat een koppeling tussen de omgekeerde piramide van de cognitieve functies en een aantal executieve 
functies. De cognitieve functies gekoppeld aan de executieve functie zijn te herkennen aan de vette letters 
en de fellere achtergrond. Zoals te zien, is een groot aantal cognitieve functies nodig om een executieve 
functie te kunnen uitvoeren. 
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Plannen/planning 
✓ We constateren dat een kind/de jongere niet correct plant. Maar als we ons niet bewust zijn dat 

daarvoor onderliggende cognitieve functies voor nodig zijn, kan het uiteindelijk met alle 
ondersteuning niet leiden tot het goed leren plannen.  

✓ De cognitieve functies vragen juist bij plannen extra aandacht! 
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Kunnen de executieve functies, cognitieve functies en metacognitie 
zonder elkaar? 
• NEE, absoluut niet, executieve functies aanbieden zonder ook kennis van de 

cognitieve functies en inzicht in eigen leren (metacognitie) te hebben en het 
vervolgens inzetten ervan zal veel jongeren/kinderen tekort doen, tijd&energie 
kosten en wellicht verdriet doen i.v.m. het niet correct uitvoeren van een taak.  

• Dit geldt zeker ook voor de ondersteuners/leerkrachten die deze 
kinderen/jongeren ondersteunen. 

• Het is niet voor niets dat men binnen de neuropsychologie schrijft dat de 
executieve functies de hoogontwikkelde cognitieve functies zijn!  

• Het verschil tussen cognitieve functies en metacognitieve vaardigheden is dat cognitieve functies nodig 
zijn om na te kunnen denken en dat metacognitieve vaardigheden nodig zijn om te bepalen welke 
cognitieve functies hierbij moeten worden aangesproken. 

• Metacognitieve vaardigheden en in het bijzonder metacognitieve reflectie is noodzakelijk, het kind/de 
jongere zal moeten leren om zijn verkregen inzichten te overstijgen (transfer) om het op andere 
gebieden, op andere momenten, met andersoortige opdrachten te kunnen toepassen. 

 
Nb.:  
• Wat aandacht vraagt bij zowel de executieve functies en 

de cognitieve functies is hoe de informatie verwerkt wordt. 

• Het kan niet zo zijn dat we alleen rekening gaan houden 
hoe de informatie binnen komt.  

• Net zoveel aandacht vraagt hoe het kind/de jongere de 
informatie verwerkt en vervolgens weergeeft, ook in deze 
fasen kan het correct en fout gaan.  

  



www.stibco.nl  executieve functies en cognitieve functies  

 

©StiBCO/Emiel van Doorn 28 relatie executieve functies + cognitieve functies 

Zitten de verschillende definities van de executieve functies ‘plannen’ op één lijn? 
Om aan te geven dat het belangrijk is om gelijkluidende definities te formuleren en dus ook 
dezelfde betekenis en aanpak te hebben, hieronder een aantal definities rondom ‘plannen’ die nu 
gebruikt wordt. Nb. Het gaat hieronder om de letterlijke citaten uit de bronnen. 
 
Planning/prioritering 
De vaardigheid een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Hierbij moet je ook in 
staat zijn beslissingen te nemen over wat belangrijk en wat niet belangrijk is. Flexibiliteit: de vaardigheid om 
plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er 
fouten gemaakt worden; het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden. 
Bron: SLO 
Taakinitiatie, planning, overzicht 
Kinderen die moeite hebben met taakinitiatie herken je wel in je klas. Ze gaan vrijwel nooit meteen aan het 
werk, maar gaan nog even een potlood slijpen, naar het toilet of beginnen aan iets anders, als het maar niet 
hun werk is. Kinderen die moeite hebben met planning, vergeten aan hun werkstuk te beginnen, hebben aan 
het eind van de week hun weektaak nog niet af of laten hun huiswerk thuis liggen, waarbij de vraag is of het 
wel af is. Door gebrek aan overzicht kunnen zij hun taken moeilijk organiseren. Ze weten niet wanneer ze 
moeten beginnen en ook niet waarmee. Hun kastje ziet er vaak uit als een vuilnisbelt.  
Bron: website gedragsproblemen in de klas. 
 
Planning en prioritering 
Wat is belangrijk, wat is minder belangrijk? Sommige kinderen hebben moeite met het stellen van prioriteiten 
en het plannen van taken.  
Bron: wij leren.nl 
 
Planning  
Het vermogen een plan te bedenken om een doel te bereiken en het vermogen om te beslissen over waar 
we aandacht aan moeten besteden. 
Bron: ontwikkelingsvoorsprong 
 
Planning  
Een plan maken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. De leerling is tevens in staat beslissingen 
te nemen over wat belangrijk is en wat niet. Hierbij hoort de vaardigheid in te kunnen schatten hoeveel tijd je 
hebt, hoe je deze het beste kunt verdelen en hoe je een deadline moet halen bij deze executieve functie.  
Bron: www.kennisgroepspeciaal.nl/ 
 
Plannen/prioritering 
In welke mate kan iemand onder druk inschatten welke taken belangrijk(er) zijn dan andere en keuzes 
maken?  
Bron: psychologenpraktijk-fidelis.nl/kennisbank/executieve-functies 
 
Planning/prioritering  
De vaardigheid een plan te maken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Het gaat er daarbij ook 
om dat het kind in staat is beslissingen te nemen over wat al dan niet belangrijk is. Een jong kind kan onder 
enige begeleiding bedenken hoe het een conflict tussen leeftijdsgenootjes kan oplossen. Een tiener kan een 
plan opstellen om een vakantiebaan te krijgen.  
Bron: prodiagnostiek.be 
 
Taakinitiatie, planning, overzicht 
Meteen aan het werk gaan, weten wat prioriteit heeft.  
Bron:planning-en-agenda.nl 
 
Planmatig handelen 
Dit impliceert het nemen van initiatief om een doel te stellen. Vervolgens het maken van een plan, bij 
voorkeur verdeeld in deelhandelingen en het prioriteren daarvan ('eerst dit, dan dat'). Daarvoor is anticipatie 
nodig, oftewel het vooruitzien naar wat er zou kunnen gebeuren bij bijvoorbeeld aanpak a, b of c. Vervolgens 
moet het plan worden uitgevoerd in overeenstemming met de gestelde doelen. De uitvoering moet 
vervolgens worden geëvalueerd: 'Is het gelukt en heb ik bereikt wat ik wilde?' 
Bron: Het tienerbrein, Over adolescent tussen biologie en omgeving 
 
Plannen 
We constateren dat een kind/de jongere niet correct plant. Maar als we ons niet bewust zijn dat daarvoor 
onderliggende cognitieve functies voor nodig zijn, kan het uiteindelijk met alle ondersteuning niet leiden tot 
het goed leren plannen. De cognitieve functies vragen juist bij plannen extra aandacht!  
Bron: Basisboek Mediërend Leren  
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Tot slot   
 
Geheugen en werkgeheugen  
 
Definitie geheugen 
Het geheugen van de mens is een cognitief systeem, bestaande uit drie stadia, dat informatie 
codeert, opbergt en weer terughaalt. 
Definitie werkgeheugen 

• Het vermogen om informatie korte tijd vast te houden én te kunnen gebruiken in een 
denkproces (cognitief proces). 

• Het werkgeheugen verwijst naar een systeem van het brein dat zorgt voor tijdelijke opslag en 
bewerking van informatie die nodig is voor complexe cognitieve taken als taal, begrip, leren en 
redeneren.  

• Het werkgeheugen is het tweede stadium van het geheugen.  

• Het werkgeheugen haalt relevante informatie uit het sensorische geheugen* en verbindt deze 
met items die al in het langetermijngeheugen zijn opgeslagen. 

• Het werkgeheugen is een soort opslag waar de cognitieve functies en/of de executieve functies 
in kunnen functioneren. 

• Het sensorisch geheugen slaat indrukken heel kort op (drie tot vijf seconden).  
 

Definitie timemanagement 
• het op een zo efficiënt mogelijke manier omgaan met de beschikbare tijd, vooral in 

werksituaties;  

• is een systeem van principes, gewoonten, vaardigheden, instrumenten en technieken die 
samen ervoor zorgen dat je meer gedaan krijgt in de tijd die je hebt, met als doel de kwaliteit 
van werk en leven te verhogen. 

Opmerkingen: 

• Vele trainingen worden gegeven aan professionals m.b.t. timemanagement, Stephen Covey, 
heeft in zijn kwadranten schema aangegeven wat timemanagement aan energie, emoties en 
cognitie inhoudt. 

• 10-15 minuten je focussen op 1 taak, zou dat timemanagement zijn? 

• Wat vraagt zo’n focusopdracht aan cognitieve functies? 
 

Transfer en metacognitie  
• De aandacht voor het ‘denken over denken’ of ‘leren over leren’ wordt metacognitie of 

metacognitieve reflectie genoemd.   

• Men spreekt ook van metacognitie wanneer een persoon in staat is een gemaakte fout zelf te 
‘corrigeren', omdat hij/zij zich ervan bewust is dat er iets niet klopt of om iets nog een keer te 
lezen, omdat er onduidelijkheden zijn. 

• Het gaat niet zozeer om datgene wat er geleerd wordt, maar of er transfer plaatsvindt 
(toepassen buiten de school en/of thuissituatie). 

• Voor transfer is reflectie nodig, wanneer mensen nadenken over hun eigen leerervaringen, is 
er sprake van metacognitie of metacognitieve reflectie.  

• Metacognitie wil zeggen dat iemand die leert een vorm van bewustzijn en controle heeft over 
wat en hoe er op dat moment geleerd wordt. 
 

DISCUSSIE 
Zijn het werkgeheugen en timemanagement, een executieve functie en/of cognitieve 
functie? 
Is metacognitie de overkoepelende vaardigheid van cognitieve en executieve functies? 
Ga de discussie met jezelf en de theorie aan! 
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