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Toren van Hanoi 1883 
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Oplossingswijze 

EF of niet? 
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Vaardigheden die nodig 

zijn voor adequaat en 

doelgericht gedrag 

Executieve functies 

 
 



EF 

 

cognitieve controle 
 

 

uitvoerende controle  
 



cognitieve controle 

 plannen 

 organiseren  

 timemanagment 

 werkgeheugen 

 metacognitie 



Uitvoerende functies 

 reactie-inhibitie 

 emotieregulatie 

 volgehouden aandacht 

 taakinitiatie 

 flexibiliteit 

 doelgericht 

doorzettingsvermogen 

 

  



Samenvattend: EF  

weerstand tegen impulsen 

omgaan met veranderingen 

actief geheugen gebruiken 

 inzicht in eigen gedrag en houding 

effectief omgaan met emoties 



EF aan het werk  

 

 

 

http://youtu.be/x3S0xS2hdi4


ontwikkeling 



hersenontwikkeling 

Use it or lose it 



ontwikkeling 

weerstand tegen impulsen 

omgaan met veranderingen 

actief geheugen gebruiken 

 inzicht in eigen gedrag en houding 

effectief omgaan met emoties 



EF test:  benoem de kleuren 1..2..3: 



Of  



Formele testen 

bijvoorbeeld:  

BRIEF, Tower of Hanoi, Wisconsin card sorting test, 

stroop color wordtest,  

blok patronen van WISC IV,  

TRF,  etc. 

 

 

observatie in de klas 

 

 

 



ASS, ADHD & EF 

Wilcutt e.a 
2008 

WG 

inhibitie 

planning 

flexibiliteit 

ASS-con 

0 0  

0 0  

0 0 0 0  

0 0 0 0  

ADHD- con 

0 0  

0 0 0  

0 0  

0 

Effectgrootte : 0= klein, 00=middel, 000= groot, 0000= zeer groot 



ASS en motivatie probleem? 

Emil op school fragment 

Als ik er naast sta kan hij het wel! 



Interventies wanneer? 

 buiten spelen 

 instructie 

 zelfstandig werken 

 gymlessen 

 zwemlessen 

 groepsactiviteiten 

 kringactiviteiten 

 vrije momenten 

 



 interventies 
 

  
 

 

 

 

 

Geef me de 5; Colette de Bruin 

www.autistisch-spectrum.nl  
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  interventie hoe? 

 

van buiten naar binnen  

 

 

omgeving en individu 
 



    omgeving 

Hoeveel afstand moet ik 

houden als ik met ander 

kind praat? 

 

Waar precies moet ik mijn 

werk leggen als het klaar 

is? 

 

Waar moet ik naar toe als 

ik straf heb? 

 

Waar moet ik zitten in de 

gymzaal? 

Wat? 

waar? 

Aan wie vraag ik hulp op 

het schoolplein? 

 

Voor wie is straf  

bedoeld? 

 

Wie moet er  

Opruimen? 

Werk ik alleen of 

 samen? 

wie? 



•Als hele bladzijde 

gemaakt is 

•Als het …. laat is 

•Als het rijtje af is 

•Aan het eind van 

het dagrooster  

•Als  je naar huis 

gaat 

 

omgeving 

Hoe? 
Wanneer? 



  individu 

 

 EF ontwikkelen/verfijnen 

 meer gebruik maken van EF 
 

 



individu 

 probleemgedrag 

 doel  

 procedure/stappen 

 toezicht 

 evalueer proces 

 verminder toezicht 

EF ontwikkelen/verfijnen 



  individu 

meer gebruik maken van EF 

 

 direct! 

 detail van prestatie 

 info over waarde 

 benoem inzet 

 zet aan tot nadenken 



ASS en EF 

 

 

Autonomie ≠ onafhankelijk zijn 

    van hulpmiddelen 

 



hulpmiddelen: 

Braingame Brian 

Cogmed 

coach2care 

Leo Kannerhuis 

Digital coach 

http://www.dunof.nl/wp-content/uploads/2010/11/Schoolcoach_400.jpg


 

Bedankt voor jullie 

aandacht. 
 

drs. Petra den Boer 
  Steunpunt Autisme Noord-Holland 

  petra@steunpuntautismenoordholland.nl  

Hand-out op www.wsns-zk.nl 
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