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Naarmate kinderen ouder worden, zijn ze steeds beter in staat om hun gedrag aan te 

sturen. Deze toename in zelfsturing is gerelateerd aan de ontwikkeling van executieve 

functies. Maar wat zijn dat precies? En hoe kun je als leerkracht de ontwikkeling van 

deze hersenprocessen stimuleren?

in schoolsituaties spelen deze vaardigheden een 
belangrijke rol. Zo wordt van kinderen gevraagd 
dat ze hun gedrag aanpassen, bijvoorbeeld 
omschakelen van buitenspelen (druk gedrag) 
naar binnen een taak of opdracht doen (rustig 
gedrag). Ook wordt van ze gevraagd dat ze kijken 
en luisteren naar wat de leerkracht vertelt en 
dat ze hun spullen pakken. Die vaardigheden 
vallen onder de noemer ‘zelfsturing’ en zijn 
belangrijk voor de ontwikkeling van zelfstandig-
heid. Kinderen leren in de loop van hun leven om 
hun gedrag aan te sturen. De mate waarin en de 
manier waarop is afhankelijk van de ontwikke-
ling van de hersenen. Het aansturen van gedrag, 
gedachten en emoties gebeurt door hersenpro-
cessen die ‘executieve functies’ worden genoemd 
(Smidts & Huizinga, 2011).

Wat zijn executieve functies?

De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat 
er meerdere denkprocessen zijn die gezamen-
lijk ons gedrag aansturen. Over het algemeen 
worden de volgende denkprocessen beschreven 
(Munakata et al., 2012; Zelazo et al., 2008):
• Plannen en organiseren: het vermogen om 

vooruit te denken, een plan te maken, in te 
schatten hoe lang iets duurt, prioriteiten te 
stellen, beslissingen te nemen.

• Flexibiliteit: je kunnen aanpassen als iets 
verandert (bijvoorbeeld een afspraak die niet 
doorgaat), een probleem anders oplossen, 
schakelen tussen activiteiten.

• Werkgeheugen: dit is de tijdelijke opslagca-
paciteit van ons brein, waarin we taakgerela-
teerde informatie bewerken (bijvoorbeeld een 
rekensom maken).

• Inhibitie: het vermogen om impulsen (prik-
kels uit de omgeving of van binnenuit) te 
onderdrukken.

• Emotieregulatie: het adequaat aansturen van 
je emoties, zoals op een gepaste manier boos-
heid uiten.

Lange tijd werd aangenomen dat vooral het 
intelligentieniveau bepalend is voor de mate 

waarin een kind succesvol is op school. Hoe 
beter een kind in staat is om de wereld om zich 
heen te begrijpen, hoe makkelijker het is om 
nieuwe dingen te leren. Maar om succesvol 
te zijn op school is méér nodig dan alleen een 
zekere mate van intelligentie. Zo is het essentieel 
dat je als kind in staat bent om je aandacht te 
richten op de uitleg van de leerkracht, om op je 
stoel te blijven zitten als dat nodig is, om te weten 
waar je moet beginnen, om hulp te vragen als 
je er niet uitkomt, enzovoort. Naast intelligentie 
is het adequaat aansturen van gedrag, oftewel 
zelfsturing, essentieel voor het goed functioneren 
op school en daarbuiten.

Zelfsturing onmisbaar 

Zowel voor volwassenen als voor kinderen geldt 
dat een zeker gevoel van grip en controle belang-
rijk is om je goed te voelen. Als je weet waar je 

aan toe bent, kun je anticiperen op 
wat er gaat komen, bepalen wat 
belangrijk is en op basis daarvan 
keuzes maken. We zijn ons er niet 
zo van bewust, maar volwassenen 
zijn continu bezig met vooruitkijken, 
variërend van dichtbij in de tijd 
(bijvoorbeeld een paar minuten) tot 
verder in de tijd (een aantal jaar). 
We denken bijvoorbeeld na over wat 
we op een dag of in een week gaan 
doen, maar zijn ook bezig met plan-
nen maken voor de langere termijn, 
zoals een vakantie of een spaarplan. 
Om dingen gedaan te krijgen, is het 
belangrijk dat je in staat bent om 
je gedrag, gedachten en emoties 
adequaat aan te sturen. Dat je bij-

voorbeeld in staat bent om dingen met aandacht 
te doen, kunt doorzetten als het moeilijk wordt 
of je kunt aanpassen als er iets verandert. Ook 
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functies bij jonge kinderen. Als een kind van 4 
jaar anderen regelmatig onderbreekt en niet 
kan wachten om iets te vertellen, dan kijken we 
daar vaak niet van op. Veel kleuters vertonen 
dit gedrag. Dit komt doordat het vermogen tot 
verbale inhibitie nog onvoldoende is ontwikkeld. 
Hoewel vrijwel de meeste tienjarigen in staat zijn 
om even te wachten met iets vertellen, hebben 
ze vaak moeite met vooruitdenken en plannen 
(bijvoorbeeld zelfstandig een spreekbeurt voor-
bereiden). Dit komt doordat de vaardigheid om 
te plannen nog onvoldoende is ontwikkeld op 
deze leeftijd. In het onderste kader op p. 24 staan 
gedragingen die passend zijn bij een zwakke 
zelfsturing. Bij jongere kinderen (van 3 tot 5 jaar) 
komt dit gedrag veelvuldig voor.

• Gedragsevaluatie: het gebruiken van feedback 
uit je omgeving (bijvoorbeeld de gezichtsuit-
drukking van een ander) om je eigen gedrag 
aan te passen, in de gaten hebben wat het 
effect is van je gedrag op dat van een ander.

Ontwikkeling hersenfuncties

Executieve functies zijn bij kinderen nog volop 
in ontwikkeling. De afgelopen twintig jaar is 
met behulp van nieuwe technologieën in het 
hersenonderzoek (zoals fMRI) steeds duidelijker 
geworden dat de ontwikkeling van deze her-
senfuncties op verschillende manieren verloopt 
(Diamond, 2002; Kolb et al., 2012). Zo begint de 
ontwikkeling van inhibitie al vrij vroeg (ruim voor 
het derde levensjaar), maar begint de groei van 
een complexe vaardigheid als plannen pas later 
(grofweg rond het achtste levensjaar). Ook is 
het verloop van de ontwikkelingslijnen verschil-
lend: sommige functies ontwikkelen zich sneller 
dan andere functies en ook lijkt er sprake van 
groeispurten op verschillende leeftijden. De groei 
van executieve functies heeft te maken met de 
manier waarop de hersenen zich ontwikkelen. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat vooral het voorste gedeelte van het brein (de 
prefrontale cortex) belangrijk is voor het aanstu-
ren van gedrag en dat het zo’n 23 jaar duurt voor-
dat dit hersengebied is volgroeid. Het is als leer-
kracht belangrijk om te beseffen dat zelfsturing 
bij jonge kinderen nog volop in ontwikkeling is 
en dat hun hersenen nog niet klaar zijn voor het 
optimaal aansturen van gedrag, gedachten en 
emoties. Net als bij andere vaardigheden is er bij 
de ontwikkeling van executieve functies sprake 
van een grote individuele variatie. Dit houdt in 
dat sommige kinderen al redelijk goed in staat 
zijn om hun gedrag aan te sturen, in vergelijking 
met leeftijdgenoten, terwijl andere kinderen nog 
vooral in het moment leven en zich laten meesle-
pen door wat er om hen heen gebeurt. Wanneer 
een leerling moeite heeft met zelfsturing, kan het 
zijn dat sommige executieve functies nog onvol-
doende ontwikkeld zijn. Hierdoor ontstaat er een 
disbalans tussen enerzijds wat er van het kind 
wordt gevraagd en anderzijds wat het kind op dit 
moment kan.

Zwakke executieve functies

Als een kind moeite heeft met zelfsturing, dan 
zou dat een kwestie van rijping kunnen zijn. De 
hersenen hebben meer tijd nodig om te groeien, 
zodat de executieve functies kunnen ontwikkelen. 
Wat een kind nu nog niet kan, kan het misschien 
over een jaar wel. Omdat executieve functies 
in de vroege kindertijd pas net in ontwikkeling 
zijn, en sommige functies pas op latere leeftijd 
beginnen te ontwikkelen (zie het kader hiernaast 
en het kader met gedrag passend bij drie- tot 
vijfjarigen op p. 24), is het lastig om te bepalen 
wanneer er sprake is van zwakke executieve 

Maak situaties, opdrachten en activiteiten behapbaar voor het kind, dit zorgt 

voor meer overzicht en grip bij het kind

Ontwikkeling executieve functies

Een overzicht van de ontwikkeling van de verschillende executieve func-
ties tijdens verschillende leeftijdsfasen van kinderen:
• 0-3 jaar: motorische impulsbeheersing (meer controle over je moto-

riek), werkgeheugen (een of twee dingen tegelijkertijd onthouden).
• 3-6 jaar: verbale impulsbeheersing (even wachten met iets zeggen), 

exibiliteit in denken en doen (je verplaatsen in een ander), werkge-
heugen (twee of drie dingen tegelijkertijd kunnen onthouden).

• 6-9 jaar: tijdsbesef, planning (verder kijken dan het ‘nu’), 
emotieregulatie.

• 9-13 jaar: planning, zelfevaluatie (inzicht in eigen gedrag).
• 13 jaar en ouder: verjning, samenwerking tussen functies.
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