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Thema: Leren leren en executieve functies     
 

 
 

Beste collega,  

 

We nodigen je van harte uit voor de lentebijeenkomst van het IB-netwerk Plein 013.                                 

Het centrale thema voor deze bijeenkomst is ‘Leren leren en executieve functies’. 

We starten deze bijeenkomst met twee inspiraties van collega’s. 

We delen kennis over de samenhang en het onderscheid tussen ontwikkeling stimuleren op taak- en 

cognitief niveau. We staan stil bij het belang van ‘leren leren’ en het voeren van leergesprekken.  

Als voorbereiding op de bijeenkomst heb je een quickscan ‘executieve functies’ ingevuld. We gaan 

aan de slag met data-analyse, het vaststellen van doelen, opbrengsten en bijbehorende interventies. 

Je geeft hieraan betekenis in ontwikkelkansen op je eigen school: voor team, leerkracht en leerling.  

We gaan ook aan de slag met de ‘Taxonomie van Bloom’ om cognitieve ontwikkeling te stimuleren.  

Cognitieve ontwikkeling linkt ook aan leerstijlen van leerlingen en professionals. Ervaar het zelf!  

Je maakt de transfer van dit thema naar je eigen praktijk én IB-netwerk.  

 

De gewenste opbrengsten voor deze bijeenkomst zijn:   

 Je bent je bewust van doelgerichte interventies vaststellen op taak- en functieniveau 

 Je hebt kennis over het belang van het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling  

 Je hebt geoefend met doelen en opbrengsten in de ontwikkeling van ‘executieve’ functies  

 Je hebt geoefend met het voeren van een leergesprek rondom cognitieve ontwikkeling  

 Je hebt samengewerkt in het doelgericht benutten van cognitieve voorkeursstijlen  

 Je weet op welke wijze consulenten van Plein 013 bij ‘leren leren’ kunnen ondersteunen 

 Je hebt ideeen voor transfer van het thema voor je eigen team en IB-netwerk  

We gaan voor een mooie lente                                                                       

Rian en Marianne 
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Programma 
 

 Welkom, doel en inhoud 

 Inspiratie en Goede praktijken 

 Je visie op leren en ontwikkelen én actuele tendensen 

 Doelgerichte interventies en resultaatverwachtingen op taak- en functieniveau  

 Bevorderen van de cognitieve ontwikkeling én executieve functies en het voeren van een 

leergesprek aan de hand van instrumenten 

 

Pauze 

 

 Mededelingen Plein 013 

 Samenwerkend leren als begeleiders aan de hand van leerstijlen en cognitieve voorkeursstijl 

 Transfer naar je eigen praktijk 

 Evaluatie en afsluiting  

 

  

 

Bronnen:  

te vinden via doorlink of op het Binnenplein   

 

Bronnen om te lezen voor deze bijeenkomst:     
Doorn, E. van (2018). Cognitieve functie in relatie tot de executieve functies. Bodegraven: Stibco.  

Gevonden 12 maart 2018 op:  

https://www.stibco.nl/index.php/cognitieve-functies/cognitieve-kaart-tbv-analyse-cognitieve-

functies  

 

P. Nijman, K., Verstraete, L. (2017). Handboek leren leren VO. Huizen: Pica  

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/handboek-leren-leren-pica 

Dit is een boek voor VO, maar via de doorlink kom je tot veel gratis te downloaden praktische tools. 

 

Taxonomie van Bloom.  

http://www.sameninontwikkeling.nl/samen-onderzoeken/omgaan-met-verschillen/waaier-van-bloom  
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Bronnen die je kunt raadplegen:                                 
 

Bergh, L. van de, Ros, A. (2016). Begeleiden van de ontwikkeling van zelfsturing (h.5 pp. 127-141). Begeleiden 

van actief leren. Bussum: Coutinho.  

 

Cooper-Kahn, J., Foster, M. (2014). Executieve functies versterken op school. Amsterdam: Hogrefe uitgeverij. 

 
Doorn, E. van (2018). Cognitieve functie in relatie tot de executieve functies. Bodegraven: Stibco.  

Gevonden 12 maart 2018 op:  

https://www.stibco.nl/index.php/cognitieve-functies/cognitieve-kaart-tbv-analyse-cognitieve-functies  

 

Donk. M.v.d., Tjeenk-Kalff (2015). Beter bij de les. Training in executieve functies. Houten: Lannoo, Campus.  

 

Dumont, M. Docenthandleiding leren leren voor hoogbegaafden. Vrij te downloaden: 

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com/lerenleren.html 

 

Guare, R., Dawson, P., Guare, C. (2013). Wel slim, maar…. Help adolescenten hun talenten benutten door 

hun executieve functies te versterken. Amsterdam: Hogrefe.  

https://www.boomtestonderwijs.nl/media/4/8_dawson_guare_-_slim_maar....pdf  

 

Hattie, J. (2013). Leren zichtbaar maken. Rotterdam: Bazalt groep 

 

Kuijpers, J. Talentontwikkeling. Gevonden op 9 maart 2018, op:   

https://www.gripoptalent.nl/model-voor-talentontwikkeling-mto-van-jan-kuipers/ 

 

Moraine, P. (2013). Aandacht, graag! Leerlingen ondersteunen in het beheersen van alledaagse 

executieve functies. Amsterdam: SWP Uitgeverij.    

 

P. Nijman, K., Verstraete, L. (2017). Handboek leren leren VO. Huizen: Pica  

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/handboek-leren-leren-pica 

Dit is een boek voor VO, maar via de doorlink kom je tot veel praktische tools gratis te downloaden. 

 

Ministerie van onderwijs (2016). Ons Onderwijs 2032 – Eindadvies. Den Haag: OC&W. 

http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf 

 

Stichting leerplanontwikkeling (SLO). Placemat – Talent stimuleren. 

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/3861-hoe-kun-je-jouw-talenten-

verder-ontwikkelen 

 

Walma, van der Molen, J. et. al. (2013). Naar een raamwerk voor talentontwikkeling. Universiteit Twente: 

School aan Zet.  http://docplayer.nl/6881342-Naar-een-raamwerk-voor-talentontwikkeling.html  

 

Wiel, M. van de (2016). Executieve functies in de klas. TIB-Tool. Dordrecht: Instondo 
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