
 
 

 

 

Executieve functies hand in hand met breinhelden 
Visie?  
Wij vinden het belangrijk om als school executieve 

vaardigheden expliciet te gaan trainen.  

Executieve functies zorgen ervoor dat we ons gedrag zelf 

kunnen sturen, ze vormen de basis van onze zelfsturing. 

Daardoor hebben de executieve functies een grote invloed op de 

schoolse vaardigheden, de socio-emotionele ontwikkeling en 

later op het behalen van succes. 

De ontwikkeling van de EF gebeurt deels spontaan met de 

ontwikkeling van de hersenen maar ook deels door instructie en 

oefening. Hier kunnen wij nu net als leerkracht die extra 

stimulans geven. 

 

Doelstelling?  
Kennis hebben van en ondersteuning bieden bij het verder 

ontwikkelen van de cognitieve processen die nodig zijn voor 

het beheer en de aansturing van het brein (= executieve 

functies) 

 
 

 

 
 

Wat zijn EF?  



 
 

Executieve functies komen voort uit de neuro-psychologie. Het gaat hier om 

functies/vaardigheden die we nodig hebben om te handelen/uit te voeren. Het zijn de 

regelfuncties van ons brein. 

Dawson en Guare gebruiken volgende definitie: Executieve functies zijn een 

neuropsychologisch concept dat verwijst naar de hogere cognitieve processen die nodig zijn 

om een activiteit te plannen en te sturen, bijvoorbeeld taakinitiatie en doorzettingsvermogen, 

werkgeheugen, volgehouden aandacht, het monitoren van prestaties en het onderdrukken van 

impulsen. 

Er zijn heel wat methodes die met werken rond executieve functies. De ene methodes 

behandelt er al meer dan de andere, maar het basisprincipe blijft gelijk. Dit programma gaat 

uit van 10 executieve functies. Hieronder zie je de koppeling van EF en Breinkrachten. 

 
- Werkgeheugen (Tijdkracht): dit gebruik je wanneer je iets moet doen en tegelijkertijd 

iets moet onthouden en informatie uit je lange termijngeheugen wil inzetten. (vb. 

knutselwerkje, zelfstandig werk) 

- Flexibiliteit (buigkracht) is de vaardigheid om plannen te herzien als zich 

belemmeringen of tegenslagen voorzien, zich nieuwe informatie aandient of als er 

fouten worden gemaakt. Het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende 

omstandigheden (vb. onverwachte gebeurtenissen, juf die ziek is, dingen die niet 

lopen zoals verwacht) 

- Responsinhibitie (Stopkracht) is het vermogen om na te denken voor je iets doet: de 

vaardigheid om een reactie uit te stellen of tegen te houden, deze vaardigheid is 

gebaseerd op het vermogen om verschillende factoren te beoordelen. (vb. recht 



 
 

springen als het je beurt niet is, kinderen duwen terwijl je er langs loopt, roepen door 

de klas,…) 

- Planning en organisatie (Plan- en regelkracht) het vermogen op een plan te bedenken 

en een doel te bereiken of een taak te voltooien. Het is ook het vermogen om te 

beslissen waar we onze aandacht op gaan vestigen. Het is het vermogen om dingen 

volgens een bepaald systeem te ordenen en een plaats te geven. (vb. stappenplan 

volgen, dagdagelijkse taken niet spontaan uitvoeren,..) 

- Timemanagement (Tijdkracht) is het besef dat tijd belangrijk is binnen een taak. Het 

is het vermogen om in te schatten hoeveel beschikbare tijd er is, die tijd te kunnen 

indelen en rekening te kunnen houden met tijdslimieten en deadlines. (vb. kinderen 

die altijd de laatste zijn bij het aankleden) 

- Emotieregulatie (gevoelskracht) is het adequaat kunnen omgaan met je emoties en 

het uiten van je emoties. (vb. kleuters die weigeren te spelen als iets niet ging zoals 

gedacht, kinderen die echt ontploffen als iets moeilijk gaat,…) 

- Volgehouden aandacht (aandachtkracht) is het vermogen om aandacht te blijven 

schenken aan de activiteiten i.f.v. het beoogde doel en om andere afleidingen of 

vermoeidheid te kunnen uitschakelen. Hier is een zekere overlapping met 

responsinhibitie. (vb. kinderen die geen volledig verhaal kunnen beluisteren, 

kinderen die wegdromen als er buiten iets te zien is,…) 

- Doelgericht doorzettingsvermogen (doorzetkracht) is het vermogen om een doel te 

formuleren, het te realiseren en niet afgeleid te worden door andere behoeften of 

tegengestelde verlangens. (vb. doorzetten als je tegen je grenzen aanloopt) 

- Taakinitiatie (startkracht) is het vermogen om onmiddellijk aan een taak te kunnen 

beginnen, op tijd en op een efficiënte wijze. Deze hangt samen met planning en 

organisatie. (vb. moetjes uitstellen tot je niet meer kan, niet zelfstandig aan het werk 

gaan,…) 

- Metacognitie (spiegelkracht) is het vermogen om een stapje terug te zetten om jezelf 

en de situatie te overzien, om te kunnen zien hoe je zelf een situatie aanpakt. Het 

gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie. Het is het denken over het denken. 

Dit is nog zeer moeilijk voor kleuters, maar jong geleerd is oud gedaan! (vb. checklist 

bij een werk afgeven, eigen aandeel in een conflict zien) 



 
 

 
Hoe ontwikkelen executieve functies? 
Algemeen kunnen we stellen dat de executieve functies vrij vroeg beginnen te ontwikkelen, 

reeds in de kleutertijd. We weten ook wel dat het een hele tijd duurt eer ze volledig tot 

ontwikkeling komen (25 jaar). Hoewel we dus veel tijd hebben om deze functies te 

ontwikkelen, is het belangrijk om vroeg te beginnen werken aan de executieve-

functieversterking. 

Bij jonge kinderen heeft de leerkracht/begeleider een zeer grote rol. Wij zijn als het ware het 

rolmodel. Kinderen nemen heel veel over door te luisteren, te kijken en samen te doen. Hoe 

ouder ze worden en hoe verder ze komen in de ontwikkeling van hun executieve functies, hoe 

meer je als begeleider kan loslaten om van op een afstand toe te kijken. Probeer er echter op te 

letten dat je niet teveel uit handen neemt. Proberen en oefenen zijn sleutelwoorden, daarvan 

leren ze het meest. 

Er is zelden een activiteit waar we maar 1 executieve functie gebruiken. In de praktijk is het 

vaak een samenspel van verschillende executieve functies.  

 

 

 

Het programma: Breinhelden met breinkrachten 
Breinhelden maakt gebruik van 2 sleutelfiguren om tot een verhaal te komen. Effi en Furon 

die wonen op de Breinheldenplaneet. Zij hebben al flink geoefend op het breinkrachten (de 

executieve functies) en kunnen nu andere kinderen helpen.  

Breinkrachten zijn te vergelijken met spierkracht, we moeten oefenen om sterker te worden. 

De rol van de leerkracht bij het versterken van de Breinfuncties is groot. Leerlinge  brengen 

heel veel tijd door in de klas, de leerkracht doet er meer dan ooit toe. Door middel van 

modeling kan je kinderen heel snel duidelijk maken wat je van hen verwacht. (vb. je kan niet 

van kinderen verwachten dat er orde is, als je zelf zeer wanordelijk bent, vb. je kan niet van 

leerlingen verwachten dat ze in de rij staan bij de tweede bel, als je er zelf niet staat,..) 



 
 

In het programma van Breinhelden komen verschillende krachten aan bod. In het boek 

worden telkens 2 breinkrachten samen aangebracht. Je kan er ook voor kiezen om slechts 1 

kracht per keer aan te brengen. En echt de focus op deze kracht te leggen. We beginnen 

telkens met een poppenkast, verhaal, voorstelling. Nadien gaan we een aantal oefeningen 

aanbrengen met als doel een bepaalde breinkracht te oefenen. Idealiter zorg je dan voor een 

aantal oefeningen in de hoekjes, tijdens vrije momenten of in hoekenwerk om deze kracht 

verder in te oefenen. Er zijn in de dagdagelijkse klaspraktijk genoeg momenten waarop we 

onze breinkrachten aanspreken, daar de kinderen daar bewust van te maken, gaan ze meer 

bezig zijn met het trainen. Probeer ook te benoemen wanneer je merkt dat een kleuter/leerling 

spontaan een reeds aangeleerde breinkracht gebruikt. 

 

Enkele voorbeelden: 

 



 
 

 
 

Informatieve video’s van de Breinkrachten: 

 

 

 

 

 

Wij zullen werken met deze methode omdat wij echt wel 

de kracht van deze methode weten te waarderen: 

- Men vertrekt vanuit een leuk verhaal. Dit stimuleert en motiveert de kinderen. Ze 
kunnen zich identificeren met de personages. 

- Werken met ‘helden’ (kracht en kunde) – het idee dat iedereen een held kan zijn 
- De EF worden vertaald naar breinkrachten. 
- Methode van de kleuterklas tot en met 6 de leerjaar (alles zit op één lijn) 
- Heel wat ZILL-doelen kunnen hieraan gekoppeld worden 
- Je kan bestaande spelletjes/activiteiten linken aan deze methode.  

https://youtu.be/vmBZbCHHYpg 

https://youtu.be/q9nNwTYdEMw 

https://youtu.be/9L5LS8NKbV0 

https://youtu.be/_tNaeTS8nZ0 

https://youtu.be/HCGtXFkBG60 

 

https://youtu.be/5UR9dUeiYeg 

https://youtu.be/JhgD4sWAcwY 

https://youtu.be/To7QOCreHEc 

https://youtu.be/T9Ks5o-0v9g 

https://youtu.be/ciuEu43OxKo 

 

https://youtu.be/vmBZbCHHYpg
https://youtu.be/q9nNwTYdEMw
https://youtu.be/9L5LS8NKbV0
https://youtu.be/_tNaeTS8nZ0
https://youtu.be/HCGtXFkBG60
https://youtu.be/5UR9dUeiYeg
https://youtu.be/JhgD4sWAcwY
https://youtu.be/To7QOCreHEc
https://youtu.be/T9Ks5o-0v9g
https://youtu.be/ciuEu43OxKo


 
 

- Heel veel extra materiaal en downloadbaar materiaal voor de leerkracht 
- 4 boeken: kleuters, eerste graad, tweede graad, derde graad 
- 2. Vertaling EF naar ‘een kracht’ + slagzin + beweging (zie bovenstaande filmpjes)  

 

Uitwerking  

Op de studiedag van 1 december kiezen wij ervoor om al 1 breinkracht gekoppeld aan de EF 
uit te werken onder leiding van Lindsay Temmerman. 

 

Aankoop materialen  

Leraar Sofie Nissens maakt de poppetjes.  



 
 

We kochten de boeken van executieve functies en breinhelden aan.

 
 

Uitlenen bij bib en/ of aankopen  

Boekenlijst aansluitend bij de breinheldkrachten: 



 
 

 

 

 

 
a. Eddie (Dunreao, O) 

b. Memorykonijn (Rinck, M) 

c. De blote billen plons (Koppens, K) 

d. Wat ging ik ook alweer doen (Jarvis) 

e. Het geheugen van een olifant 

 

 

 

 

 

 

 

a. Laat maar los koala 

b. Kever kurt waait weg 

c. Garage Guust 

d. Muisje andersom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kikker viert feest 

b. We bouwen een hut 

c. Luuk en Lotje moestuinieren 

d. Kikker is jarig 

e. Samen kunnen we alles 

f. Rikki heeft een plan 

 

 

 

 

 

 

1. Onthoud- en doekracht:  

 

 

2. Buigkracht: 

 
 

 

3. Plan- en regelkracht: 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Nippertje 

b. De steen en de tijd 

c. Had ik maar een tijdmachine 

d. Emma en het geheim van de tijd 

e. De jongen die altijd te laat kwam 

f. Tip de muis is weer te laat 

 

 

 

 

 

 

 
a. Draakje druk 

b. Stoute hond 

c. Stop 

d. Misschien 

e. Pjotter zegt altijd ja 

 

 

 

 

 
a. In mijn kleine hart 

b. Draakje vurig 

c. Het kleurenmonster 

d. Luuk is laaiend 

e. De kleur van emoties 

 

 

 

 

 

 

4. Tijdkracht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Stopkracht 

 
 

 

6. Gevoelskracht 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
a. Kleine mol raast maar door 

(adhd) 

b. De mooiste vis van de zee 

c. Was ik maar 

d. Anders 

e. Zo mooi anders 

f. Anna anders 

g. De slimme schildpad 

 

 

 

 

 
 

a.  

 

 

 

 

 
a. Je fantastische elastische brein 

b. Super Finn en zijn cape 

c. Het meisje dat nooit fouten maakte 

d. Joris puzzelt een dino 

e. De leeuw in de muis 

f. De muis 

g. Coco kan het 

h. Het meisje dat doet wat ze niet durft 

 

 

7. Spiegelkracht 

 
 

 

 

8. Startkracht 

 
 

 

 

9. Doorzetkracht 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Gewoon zoals je bent 

b. Kom mee, kees 

c. Niet knipperen 

 

 

 

Spelletjeslijst aansluitend bij de breinhelden: 

 

 

 

 

 
a. Halli galli 

b. Vlotte Geesten (junior) 

c. Vliegende veren 

d. Kwartet 

e. Memory 

f. Mosquito 

g. Cortex 

h. Rupsenspel 

i. Alle 10 gezien 

j. Da vinci code 

k. Vliegende veren 

l. Wiebelkoning 

m. Cranny appels 

n. Mosquito 

o. Stoelendans 

p. Uno 

q. Kakkerlakkensalade 

r. Déja vu breinbreker 

s. Twister blindfolded 

10. Aandachtkracht 

 
 

 

 

1. Onthoud- en doekracht:  

 

 



 
 

t. Cluedo 

u. Spokentrap 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Hide en seek safari 

b. Mens erger je niet 

c. Jenga 

d. Monopoly junior 

e. Brain train 

f. Baobab 

g. Speedcups 

h. Make 7 

i. Duo 10 

j. Met rasse schreden 

k. Bunny Boo 

l. 3 kleine biggetjes 

m. Day en night  

n. Roodkapje 

o. Castle logics 

p. Kakkerlakkensalade 

q. Confusion 

r. Jugle speed 

s. Take it easy 

t. Rood wit blauw 

u. Mastermind 

v. Saboteur 

w. Wingspan 

x. Carcassonne 

y. Bad bones 

z. Rummikub 

aa. Wie heeft het gedaan? 

bb. Dixit 

cc. Nonsense kaartspel 

dd. Onderuit 

ee. Praatprikkels 

2. Buigkracht: 

 
 

 



 
 

ff. Doolhof 

gg. Machi koro 

hh. Droomhuis 

ii. Black stories junior 

jj. Voor de lol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kwartet 

b. Lazer mase 

c. Schaken 

d. Solitaire 

e. Toren van Pisa 

f. Dammen 

g. Pocket detective 

h. Jaak en de bonenstaak 

i. Coderen 

j. Exago 

k. Chicken shuffle 

l. Kingdomino 

m. Scrabble 

n. Risk 

o. Pinguins pool party 

p. Doolhof 

q. Exploding kittens 

r. Mastermind 

s. Droomhuis 

t. Qwirkle cards  

u. Machi koro 

v. Ticket to ride 

w. Nonsense kaartspel 

x. Onderuit 

y. XObrainer 

3. Plan- en regelkracht: 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

a. 30 seconds 

b. Stay cool 

c. Exit-de vlucht naar het onbekende 

d. Escape room 

e. Horen, zien en zwijgen 

f. Beestenboel 

g. Dobble kabouter 

h. Dier op dier 

i. Set 

j. Set junior 

k. Slodderheks 

l. Speed cups 

m. Vlotte geesten 

n. Isis en Osiris 

o. Jungle speed 

p. Stratego 

q. Monopoly 

r. Panic lab 

s. Ticket to ride 

t. Traxx 

u. Trio Vision 

v. Wie heeft het gedaan? 

w. Make ‘n’ break 

x. Kakkerlakkensalade 

y. Pim pam pet 

z. Magic maze 

aa. Voor de lol 

 

 

 
 

 

 

 

a. Rush hour 

b. Wie is het? 

4. Tijdkracht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Stopkracht 

 
 

 



 
 

c. Dokter bibber 

d. Set 

e. Zeg geen ja zeg geen nee 

f. Balancerende dolfijn 

g. Koehandel 

h. Speed cups 

i. Scrabble 

j. Chicken shuffle 

k. Jatten 

l. Magic maze 

 

 

 

 

 

 
 

a.  Lange baarden spel 

b. Pesten (kwartetspel) 

c. Mens erger je niet 

d. Het kleurenmonsterspel 

e. Knibbel knabbel knuisje 

f. Mimiq 

g. Het EQ-babbelspel 

h. Feelinks 

i. Bad Bones 

j. Mikado 

k. Jatten 

l. Openhartig kids 

m. Exploding kittens 

n. Pim pam pet 

o. Qwirkle cards 

 

 

 

 

 

 
 

a. Pesten (kwartetspel) 

b. Geluksvogels het spel 

6. Gevoelskracht 

 
 

 

 

7. Spiegelkracht 

 
 

 

 



 
 

c. Schatgravers 

d. Praatprikkels 

e. Openhartig kids 

f. Lekker in je vel spel 

g. Tongbrekers 

h. Denkdobbelen 

i. Kompasvinder 

j. Exago 

k. Wingspan 

l. Clever 

m. Get apcking 

 

 

 

 

 

 
a. Twister 

b. Panic lab 

c. Stay cool 

d. Pak die zak 

e. Dier op dier 

f. Road block 

g. Shape by shape 

h. De kolonisten van Catan 

i. Dobble 

j. Stratego 

k. Temple trap 

l. Make ‘n’ break 

m. Halli Galli 

n. Beestige beesten 

o. Ligretto 

 

 

 

 

 

 
a. Solitaire 

b. Mastermind 

c. Tricoda 

8. Startkracht 

 
 

 

 

9. Doorzetkracht 

 
 

 

 



 
 

d. Muizenrace 

e. Take it easy 

f. Dolfje wolfje-het bordspel 

g. Get packing 

h. Ticket to ride 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Memory 

b. Slodderheks  

c. Tip top clap 

d. Little fox 

e. Rummikub 

f. Kakkerlakkensalade 

g. UNO 

h. Wie het meeste gooit 

i. Muizenrace 

j. Smart care 

k. Halli Galli 

l. Halli Galli junior 

m. Welk hoort erbij 

n. Grabbelen 

o. Speed cups 

p. Vlotte geesten 

q. Vlotte geesten junior 

r. Rush hour 

s. Vliegende veren 

t. Da Vinci code 

u. Tarantula tango 

v. Kakkerlakkensalade 

w. Confusion 

x. Jungle speed 

y. Rood wit blauw 

z. Tridio Coöperatief 

aa. Mastermind Exago 

10. Aandachtkracht 

 
 

 

 



 
 

bb. Koehandel 

cc. Kingdomino 

dd. Ligretto 

ee. Uno 

ff. Mikado 

 

Site met spelletjes om EF te trainen: 

https://www.braingymmer.com/nl/brain-games/ 

 

Coöperatieve werkvormen: 

-Tweepraat 

Tweegesprek op tijd 

-Doe mij na 

-Rondpraat (op tijd) 

-Laat zien 

-(simultaan) Tafelrondje 

-Stijgen en dalen 

-Zoek iemand die… 

-Flitskaarten 

PDCA  

Vorig schooljaar kwam een deel van de theorie al aan bod op een personeelsvergadering  

 

Plan 1 december (studiedag) 

Lindsay legt de breinkrachten uit + 

uitwerken eerste breinkracht. Leraren 

krijgen een kant en klare box.  

We linken de breinhelden aan de EF 

DO Dit schooljaar werken leraren de eerste 

breinkracht uit in hun klas. Ze ontvangen 

hiervoor de nodige materialen.  

Check  Duidelijk zichtbaar in klas  

Foto’s maken  

Act Bijsturing?  

https://www.braingymmer.com/nl/brain-games/


 
 

Volgend schooljaar 

Elke maand een andere breinheld gelinkt aan EF.  Jaarthema van maken? 

Er zal een informatieve folder worden opgesteld voor de ouders in het schooljaar 2022-2023. 

 


