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ZET JE EF-BRIL OP

Executieve functies
stimuleren in de kleuterklas
Amina denkt eerst goed na voor ze iets doet. Karel kan zijn beurt
afwachten tijdens een gezelschapsspel. Ali kan zich zeer goed concentreren bij een kringactiviteit en jouw instructies onthouden. Zijn
deze situaties herkenbaar bij jouw kleuters? Fantastisch! Nochtans
zijn deze vaardigheden niet bij alle kleuters even vanzelfsprekend.
Sanne Feryn

WAT ZIJN
EXECUTIEVE
FUNCTIES?
Uit onderzoek blijkt dat succes in het
leven samenhangt met een grote mate
van zelfsturing. Ondertussen weten we
veel meer over de neuropsychologische
processen die achter zelfsturing schuilgaan. We noemen ze de ‘executieve
functies’ (EF). Executieve functies zijn
hogere cognitieve vaardigheden die belangrijk zijn voor het uitvoeren van doelgericht leergedrag en schools presteren,
ook op latere leeftijd. We onderscheiden
onder deze parapluterm drie hoofdcomponenten: impulscontrole, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit.
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is auteur van het boek ‘Zet je
EF-bril op – stimuleer de executieve functies van jouw kleuters’ en
werkt als docent en onderzoeker
in de bacheloropleiding Kleuteronderwijs van Odisee Aalst.
Meer informatie vind je op
http://www.ef-bril.be/.

> IMPULSCONTROLE – OOK WEL INHIBITIE GENOEMD – ZORGT ERVOOR DAT
JE IN STAAT BENT OM ONGEPAST GEDRAG OF NIET-RELEVANTE PRIKKELS
TE ONDERDRUKKEN EN SELECTIEF JE AANDACHT TE RICHTEN.
> HET WERKGEHEUGEN GEEFT JE DE MOGELIJKHEID OM INFORMATIE
TIJDELIJK VAST TE HOUDEN, TERWIJL JE TEGELIJKERTIJD ANDERE
HANDELINGEN OF BEWERKINGEN UITVOERT.
> COGNITIEVE FLEXIBILITEIT HEB JE NODIG OM JE VLOT TE KUNNEN
AANPASSEN AAN VERANDERENDE INSTRUCTIES OF NIEUWE SITUATIES.

IMPULSCONTROLE

WERKGEHEUGEN

COGNITIEVE FLEXIBILITEIT
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HOE KAN IK DE
EF VAN KLEUTERS
STIMULEREN?
Je EF-bril opzetten gaat niet zozeer over
andere dingen doen in de klas, maar
veeleer over bewust de dingen een tikkeltje anders aanpakken. Hieronder licht
ik de drie bouwstenen toe waarop ‘Zet
je EF-bril op’ gebaseerd is:
- Bouwsteen 1: EF-interactie. Dit is
de interactie die de leerkrachten
toepassen tijdens de activiteiten in
de kleuterklas. Hierdoor helpen ze
de kleuters om na te denken en te
spreken over de mentale processen
die ze (onbewust) gebruiken tijdens
het uitvoeren van taken.
- Bouwsteen 2: EF-activiteiten. Dit zijn
activiteiten in de kleuterklas waarbij
de leerkrachten expliciet aan de EF
van hun kleuters werken.
- Bouwsteen 3: EF-organisatie. Hierbij
sleutelen we aan de organisatie en de
manier waarop bepaalde activiteiten of
overgangsmomenten al in de kleuterklassen aan bod komen, zodat die de
ontwikkeling van EF ten goede komen.
Deze drie bouwstenen werden verder
uitgewerkt in respectievelijk concrete interactievaardigheden, activiteitenfiches
en aanzetten tot reflectie op het vlak
van organisatie.

INTERACTIE

ACTIVITEITEN

ORGANISATIE
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ENKELE PRAKTIJKSUGGESTIES VANUIT BOUWSTEEN 1:
EF-INTERACTIE

ENKELE PRAKTIJKTIPS VANUIT
BOUWSTEEN 2:
EF-ACTIVITEITEN

- Gebruik spiegelspraak. Laat de
kleuter bewust worden van zijn of
haar gedrag door concreet te benoemen wat je ziet: ‘Jamal, je bent Evi
aan het duwen. Je hebt het precies
wat moeilijk om in de rij te wachten.’
Je kunt dat ook uitbreiden met een
vraag aan de kleuter: ‘Jade, ik zie dat
je rechtstaat. Heb je een vraag?’

In ‘EF-activiteiten’, de tweede bouwsteen, worden – naast een hele reeks
kring- en gezelschapsspelen –

- Maak het verwachte gedrag van de
kleuters visueel met pictogrammen
van de zintuigen. ‘Ik ga een verhaal
vertellen. Welke zintuigen hebben
jullie dan nodig?’ Hang de juiste
pictogrammen omhoog en gebruik
ze om afspraken te herhalen tijdens
de activiteit. ‘Oeps Jules, ik hoor je
praten, maar ons mondje hangt niet
omhoog.’
- Leer de STOP-DENK-DOE-strategie
aan. Leer kleuters om even te stoppen, na te denken en dan pas te doen
of het antwoord te geven. Zo daag je
ze uit om de tijd te nemen om na te
denken of een andere oplossing te
bedenken.

STOP

DENK

ook enkele prentenboeken voorgesteld
waarin de personages worstelen met
hun EF. Deze prentenboeken kunnen
een hulpmiddel zijn om EF herkenbaar en bespreekbaar te maken voor
kleuters. De prentenboeken bieden vaak
aanknopingspunten om in gesprek te
gaan over situaties in de eigen leef- en
belevingswereld van de kleuters waarin
ze uitgedaagd worden om hun EF te
gebruiken.

IMPULSCONTROLE
Haughton, C. (2012). Stoute hond. Haarlem: Gottmer
(vanaf 3 jaar)

Korte inhoud:

Wanneer de hond Sjors alleen thuisblijft, is hij vastbesloten
zijn belofte na te komen en braaf te zijn. Maar de verleidingen zijn veel te groot. Welke hond kan weerstaan aan een
taart, de poes en een bak met zwarte aarde?

EF-tips:

• In het verhaal komt steeds dezelfde vraag terug: ‘Wat zal
Sjors doen?’, dus bij het stellen van deze vraag kunnen
de kleuters telkens zelf voorspellen wat de hond zou
(willen) doen.
• Stel na afloop deze vragen: Is Sjors stout? Waarom wel?
Waarom niet?
• Koppel terug naar de belevingswereld van de kleuters.
Wanneer vind jij het moeilijk om even te wachten? Wat
doe je dan?
• Je kunt ook een anekdote vertellen uit het klasgebeuren,
bv. wanneer de kleuters even moeten wachten met eten
tot iedereen een stukje taart gekregen heeft bij het vieren
van een verjaardag.

DOE
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WERKGEHEUGEN
Jarvis (2016). Wat ging ik ook alweer doen? Rotterdam:
Lemniscaat
(vanaf 4 jaar)

Korte inhoud:

Bompa, de olifant, is vergeten wat hij ging doen. Gelukkig
is zijn vriend Aap er om hem te helpen het zich te herinneren. Maar wacht eens… dat is helemaal niet wat Bompa
ging doen! O ja… nu weet hij het weer.

EF-tips:

• Stel na afloop deze vragen: Hoe wordt olifant geholpen?
• Koppel terug naar de belevingswereld van de kleuters.
Ben je ook al eens iets vergeten? Hoe wist je dan terug
wat je vergeten was?
• Vertel een grappige anekdote over jezelf en hoe jij wel
eens iets vergeet. Een voorbeeldje: ‘Ik heb ooit mijn
brooddoos gezocht op woensdagmiddag. Ik bleef maar
zoeken, zoeken, zoeken... tot ik tot het besef kwam dat
ik op woensdag niet op school hoefde te eten.’ Vind je
het grappig wat aap doet? Waarom doet hij dat? Waarom
wel/niet?

COGNITIEVE FLEXIBILITEIT
Vanderheyden, T. (2012). Kever Kurt waait weg. Hasselt:
Clavis
(vanaf 4 jaar)

Korte inhoud:

Kever Kurt houdt niet van verrassingen. Hij eet alleen groene blaadjes en hij draagt altijd een bruin jasje. Het liefst
zou hij elke dag precies hetzelfde doen. Maar dan neemt
een sterke rukwind hem mee, wel duizend meter ver! Kevertje Kurt wil zo snel mogelijk weer naar huis. Maar onderweg
staan hem nog veel verrassingen te wachten...

EF-tips:

• Stel na afloop deze vragen: Hoe voelt Kurt zich eerst?
En hoe voelt hij zich nadien? Waarom was hij bang? Wat
wil Kurt als hij thuiskomt? Is hij nu nog bang van nieuwe
dingen?
• Koppel terug naar de belevingswereld van de kleuters.
Ben jij wel eens bang van nieuwe dingen? Hou jij van
verrassingen?

Meer lezen?
Het boek ‘Zet je EF-bril op’ geeft
je handvaten om de executieve functies bij jouw kleuters
te versterken. Dit gebeurt aan
de hand van een verhelderend
kader en concrete didactische
tips en materialen. Onmisbaar
voor iedereen die in de klas
met kleuters werkt. Wil je meer
weten over hoe je je EF-bril kunt
opzetten? Meer informatie over
EF-workshops vind je op
http://www.ef-bril.be/workshops
Feryn, S. (2017). Zet je EF-bril op.
Stimuleer de executieve functies
van jouw kleuters. Brugge: Die
Keure.
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